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které se konalo 13. září t.r. v Lidovém domě, 
mělo klidný průběh. Program však napovídal, 
že jde pravděpodobně o jedno ze zlomových jed-
nání v tomto volebním období. 

Mimořádnou důležitost měla hned první část. 
Na programu byl prodej části obecního lesa. Jeho 
úspěšnost podmiňuje následující „normální vý-
voj obce“. Schválení kupní smlouvy Zastupitel-
stvem obce už bylo pouhou tečkou za trpělivou 
prací Rady obce. Obec se tímto krokem fakticky 
vymanila z kleští exekuce a nadále už může dis-
ponovat se svým majetkem. To co se zdálo před 
několika měsíci pouhým nereálným přáním, se 
stalo skutečností. Pravda, přišli jsme o 1/10 obec-
ních lesů, ale ve srovnání s tím co nám hrozilo, je 
to ta nejmenší možná ztráta. Nezvratnou skuteč-
ností však je, že při pouhém plnění svých povin-
ností bývalým starostou k prodeji lesa nemuselo 
vůbec dojít a nemuseli jsme více jak 1 mil. korun 
„vyhodit oknem“. 

Dále zastupitelstvo schválilo „Místní program 
obnovy venkova na léta 2011 – 2014“, který je 
podmínkou některých žádostí o dotace a naší obci 
dlouhodobě chyběl. Tento materiál je občanům 
k dispozici na webu obce www.brnenec.gwh 

Z hlediska budoucí ekonomické stability bylo 
důležité i schválení záměru ukončit činnost První 
brněnecké s.r.o. Tato dceřinná společnost obce je 
v hlubokém deficitu a po jejím zrušení zůstanou
obci pouze její velké dluhy. Rada obce byla roz-
hodnutím zastupitelstva pověřena připravit pro-
gram likvidace. Po konzultacích s odborníky už 
víme, že to nebude levné. Tento úkol chceme spl-
nit ještě do konce letošního roku. 

Na žádost ředitelky MŠ v Moravské Chrastové 
paní Věry Vaňousové bylo schváleno snížení pro-

ZPRÁVA ZE 4. JEDNÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

vozního rozpočtu této MŠ o 45.077,- Kč. Nezbyt-
né stavební úpravy ve školce si vyžádaly částku 
95.077,- Kč. Obec byla schopna uhradit pouze 
50.000,- Kč. Proto musela být chybějící  částka 
ušetřena na provozu MŠ.

Schválena byla i rozpočtová opatření číslo 2 až 
5. V informativní části byli zastupitelé a přítom-
ní občané seznámeni s opravou havarijního stavu 
zejména MŠ U dvou sluníček v Brněnci. První fáze 
opravy je hotova odstraněním příčiny podmáčení 
budov, tj. porušení drenáže na hřišti za ZŠ v Brněn-
ci a opraven je i interiér MŠ. Dosavadní náklady 
opravy činí 404.000,- Kč, z toho mimořádná dota-
ce Pardubického kraje byla 300.000,- Kč. Příští rok 
nás čeká oprava vnější části podezdívek budov MŠ 
a ZŠ za přibližně 200.000,- Kč. 

Velmi veřejností sledovaným bodem programu 
byla informace o změnách v dopravní obslužnosti 
obce (viz článek na jiném místě občasníku).

Byla podána informace o postupu v otázce pro-
tihlukových opatření. 19. září měřila skupina od-
borníků 24 hodinovou úroveň hladiny hluku vně 
i uvnitř vybraných budov. Získané výsledky mají 
v konečném důsledku posloužit k urychlení výmě-
ny oken v bytech podél státní silnice. 

Přítomní byli obeznámeni s opravou pláště kap-
ličky, která má být dokončena ještě v měsíci říjnu. 
Stavba si po mnoha letech omítku nesporně za-
slouží. Jednak je věřícími spoluobčany využívána, 
jednak je dominantou centra obce a v neposled-
ní řadě je obecním majetkem. Po skončení oprav 
bude slavnostně nasvícena. I na tuto opravu nám 
rozhodující měrou přispěl Pardubický kraj.  

Dále zazněla informace o možnosti připomín-
kovat „Program rozvoje Pardubického kraje“, který 
je přístupný na stránkách www.pardubickýkraj.cz. 
Jedná se o střednědobý program na 5 let, s výhle-
dem do roku 2020. 
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Na svém minulém zasedání Zastupitelstvo obce 
schválilo kupní smlouvu na lesní pozemky včetně 
porostu. Cena 3 mil. Kč vysoce převýšila odhadní 
cenu a stačila k pokrytí většiny dlužné částky. Zby-
lých 578 tisíc uhradila obec díky tvrdým úsporám 
ze svého rozpočtu. Mrzí nás, že jsme přišli o kus 
lesa, kterého by se žádný rozumný hospodář ne-
zbavoval. Nám ale nezbylo nic jiného a kupec nám 
svou osobou a svým jednáním poskytuje záruku, 
že bude s lesem hospodařit rozumně.

Mgr. Kašpar Blahoslav, Kozáková Eva

V listopadu loňského roku jsme přišli na Obecní 
úřad s nadšením, ale i obavami, co nás čeká. Sku-
tečnost předčila naše očekávání. Za čtrnáct dní 
nám přistála na stole exekuce ve výši 3,5 mil. Kč, 
museli jsme vyřešit předpis vrácení dotace a pe-
nále ve výši téměř 38 mil Kč. Navíc Krajská hygie-
nická stanice nám dala ultimátum na uzavření 
školky v Brněnci. Museli jsme napřít všechny síly, 
abychom tuto situaci zvládli a dnes můžeme 
konstatovat, že se to podařilo. Co je ale potře-
ba zdůraznit – nezůstali jsme v tom sami. Chtěli 
bychom z tohoto místa velmi poděkovat za po-
moc krajským politikům, především hejtmanu 
Mgr. Radku Martínkovi, radnímu Ing. Václavu 
Kroutilovi, poslanci parlamentu ČR Ing. Miroslavu 
Váňovi i senátorovi Václavu Koukalovi. Jejich zá-
jem o naši situaci, intervence na kompetentních 
místech a samozřejmě poskytnutí finanční dotace,
nám více než pomohlo se s kritickou situací vypo-
řádat. Je důležité ještě dodat, že nám svou pomoc 
přislíbili i do budoucna. Po vlastních zkušenostech 
nepochybujeme, že to nejsou planá slova.

Mgr. Blahoslav Kašpar, Eva Kozáková

Na vědomí byly vzaty i zprávy finančního a kon-
trolního výboru.

Obecním úřadem bylo s kladným výsledkem 
zažádáno o tři skupiny úprav dopravního znače-
ní na komunikácích obce. U MŠ a ZŠ v Brněnci, 
u hřiště v Mariánském údolí a při vjezdu k bytov-
kám u „SILK PROGRES“ budou umístěny dopravní 
značky „Pozor děti“. Dále bude vyznačen přechod 
pro chodce u drogerie a u MŠ v Brněnci a budou 
instalovány značky omezující parkování kamiónů 
v celé obci.

Občané byli informováni o podání žaloby na ob-
chodníka, který neoprávněně vytěžil část obecní-
ho lesa v Chrastové Lhotě, o důsledném vymáhání 
dlužných částek za nájemné, svoz komunálního 
odpadu a dalších neuhrazených poplatků.

Veřejné zasedání Zastupitelstva nebylo ten-
tokrát občany příliš navštíveno, což je vzhledem 
k panujícímu krásnému babímu létu pochopitel-
né. Ti, kteří se schůze zúčastnili, mohli vyslechnout 
i celou řadu dalších sdělení, která svým rozsahem 
přesahují možnosti této stručné zprávy. Hlavně se 
však měli možnost k projednávaným i dalším té-
matům vyjádřit.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

Po dlouhých měsících nejistoty si můžeme ko-
nečně oddechnout. Exekuční příkaz, který naše 
obec dostala pro nezaplacení dvou faktur firmě
BKN za projekty školy a 40-ti bytů chráněného 
bydlení ve výši 2,441 mil. Kč je již minulostí, obec 
Brněnec obdržela v minulých dnech Oznámení 
soudního exekutora o ukončení exekuce. Celá dluž-
ná částka činila celkem 3, 578 mil. Kč a každý si tak 
snadno spočítá, co jsme zaplatili navíc a tudíž zby-
tečně, jen kvůli nečinnosti bývalého starosty. 

ZBAVILI JSME SE 
„DAMOKLOVA MEČE“

PODĚKOVÁNÍ
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  Každý občan, který využívá nebo je povinen 
využívat služeb Obce je povinen je také hradit. 
To platí v plné míře i o odvozu tuhého domovní-
ho odpadu. Je nepřijatelnou skutečností, že ně-
kteří spoluobčané tuto svou povinnost neplní. Po 
dohodě s právním zástupcem, která byla stvrze-
na rozhodnutím Rady obce Brněnec, byl dohodnut 
následující postup:

a) dlužníci za období let 2001 až 2007 byli pře-
dáni EXEKUTOROVI

b) dlužníkům za období let 2008 až 2010 je 
nabídnuta „poslední šance“. Pokud do 30.11. 
2011 uhradí dlužnou částku, bude jim odpuště-
no navýšení poplatků ve výši 100% plus náklady 
na vymáhání, které za jeden dlužní poplatek činí 
10 000 Kč. (Při dluhu např. 2x 500 Kč tak může 
dlužník „ušetřit“ 21 000 Kč !!!)  Tato šance se již 
nebude opakovat.

c) od roku 2012 jsou Radou obce Brněnec 
schválena nová pravidla sankcí pro neplatiče.

Mgr. Blahoslav Kašpar

NEDOPLATKY ZA ODVOZ 
DOMOVNÍHO ODPADU

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Obecní úřad Brněnec jako správce místního poplatku za provoz STDO 
upozorňuje občany na základě zákona č. 280/2009 Sb., že dnem 30. 9. 
2011 skončila splatnost poplatku za popelnice.
Pro občany, kteří tento poplatek do konce září neuhradili bude Obec-
ním úřadem Brněnec vystaven platební výměr ve výši dluhu plus sazba, 
o kterou se poplatek navyšuje podle § 11 zák.č.565/1990 Sb. Pak bude 
následovat vyrozumění a exekuce.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Na naše obyvatele se od prosince chystá v oblas-
ti hromadné dopravy nemilé překvapení v podobě 
zrušení osobních vlaků do Svitav a České Třebo-
vé a zpět. Již v březnu zaslala obec Brněnec dopis 
na Pardubický kraj, ve kterém se snažila objasnit 
místní podmínky a nesmyslnost připravovaných 
změn pro naši obec. Odpověď přišla až v květnu 
a obsahovala stejné argumenty, se kterými se se-
tkáváme při každém jednání – osobní vlaky mezi 
Březovou a Svitavami jsou velmi málo využívané 
a jejich zrušení je tudíž ekonomické. Poloha naší 
obce je ale někde jinde.

Na první jednání ve Svitavách jsme nebyli po-
zváni vůbec. Pardubičtí zastupitelé i zástupci fir-
my Oredo obdrželi dopis z Mikroregionu Brněnec, 
mnoho našich občanů i těch z okolních obcí – více 
jak 700 lidí! - podepsalo petici proti rušení vlaků. 
Absolvovali jsme několik jednání, z nichž posled-
ní proběhlo v Pardubicích za účasti všech kom-
petentních lidí z Pardubického kraje, firmy Oredo
i ČD. Bohužel naše žádost o vrácení osobních vlaků 
na trať nebyla vyslyšena s tím, že jeden vlak stojí 
1,25 mil. Kč. Z technických důvodů není ani mož-
né, aby osobní vlaky z Brna nekončily ve Březové 
n. Svitavou, ale jezdily až do Svitav, či České Tře-
bové. Dlužno říci, že ze strany všech zúčastněných 
byla patrná snaha nám vyjít vstříc, ale jediným 
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výsledkem bylo přidání jednoho přímého auto-
busu do Svitav kolem 9 hod. dopoledne. Pan ná-
městek Tichý při jednání i po něm prokázal snahu 
dosáhnout naší spokojenosti. Nechceme být kve-
rulanty, ale spokojeni být nemůžeme. V rámci In-
tegrovaného systému Pardubického kraje nám 
budou stavět v obci spěšné vlaky v obou směrech 
(myšleno především ze Svitav a do Svitav) cca do 
7 hod. ráno a od 15 hod. odpoledne. Další spo-
je jsou rychlíky ze Březové v dvouhodinových in-
tervalech, na který nás odveze autobus IDS JMK. 
Ten bude „pendlovat“ mezi Letovicemi a Březo-
vou téměř každou hodinu, bohužel i přes míst-
ní část obce Brněnec – tj. asi 30 autobusů denně. 
Naše snaha toto omezit byla opět marná. Přímo 
z Chrastové do Březové po státní silnici nemůže 
tento autobus z technických důvodů jezdit, proto-
že se neotočí „u koruny“ k nádraží. Spojení do Svi-
tav budou v rámci systému během dne zajišťovat 
autobusy přes Pohledy. Myslíme si, že naši obča-
né budou využívat pouze spěšné vlaky, potom jen 
dálkové autobusy a vlastní auta.

O vyřešení problému projevil velký zájem 
hejtman Martínek a dal nám za pravdu v tom, 
že projednávání celé záležitosti bylo vedeno špat-
ně. Proto svolává ještě jedno jednání do Svitav. Věc 
ještě uzavřená není. Své připomínky jsme opět se-
psali a v termínu odeslali.  Pokusíme se přesvěd-
čit kompetentní orgány o tom, že navržený složitý 
obslužný „autobusový systém“ je pro nás nevhod-
ný, a že naše obec potřebuje především přímé, 
dostatečně časté spojení do Svitav a zpět. Pokud 
neprosadíme, že ideální řešení je osobní vlak, tak 
alespoň přímým autobusem.

Paradoxem celé věci je, že spojení na Brno se vý-
znamně zlepší a nebudeme již muset přestupovat 
v Letovicích, což samozřejmě všichni vítáme. Jen 
přemýšlíme, jaký jsme to vlastně kraj.

Eva Kozáková

V zahradě Obecného úřadu budujeme hřiště pro 
naše nejmenší občánky. Určený prostor se nám 
podařilo oplotit, máme vyrobeny lavičky a v nej-
bližší době se zde objeví pískoviště. Plány byly 
samozřejmě větší, bohužel na herní prvky nám 
letos nezbývají peníze. Pořídit je z dotace se za-
tím nepodařilo, ale pokusíme se znovu. Rádi by-
chom i touto cestou oslovili sponzory, kteří by byli 
ochotni přispět a zakoupit nám na hřiště třeba 
houpačku. Za  úsměv a radost dětí i maminek to 
určitě stojí.

Eva Kozáková

Ve čtvrtek 6. října do naší obce zavítala nevšed-
ní návštěva. Byl to pan Bitrus Pindar, rodák z afric-
ké Nigérie. Náš host je civilním povoláním geolog 
a k nám ho přivedl nevšední zájem o osudy Židů 

za 2. světové války a zejména o kontraverzní oso-
bu Oskara Schindlera. Po polské Osvětimi chtěl vi-
dět i Brněnec. Odborný výklad mu poskytl p. Petr 
Henzl a s tlumočením ochotně pomohly paní uči-
telky Mgr.Iva Jirušová a Mgr.Ivana Kvapilová.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

EXOTICKÁ NÁVŠTĚVA
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Zahájili jsme nový školní rok se spoustou nových 
kamarádů. Kapacita MŠ je naplněna, celkem je za-
psáno 43 dětí. Jsme rádi, že se naši malí kamarádi 
rychle adaptovali na nové prostředí bez maminek. 
Těšíme se na spolupráci s novými rodiči, kteří se 

již nyní zajímají o dění v MŠ a aktivně se zapojují  
do školkových  akcí. Věříme, že společně prožijeme  
krásný školní rok a připravíme dětem nezapome-
nutelné zážitky.

Čeká nás rok plný pohádkových představení, vý-
letů, plavecký výcvik nebo taneční kroužek. Každý 
měsíc  míváme  třídní slavnosti – jablíčkové, dýňo-
vé, čertí rojení, adventní. Nezapomínáme ani na 
spolupráci s první třídou ZŠ.

Těšíme se na tradiční Svatomartinskou  slavnost 
10. listopadu.

Od 3. října začne v MŠ kroužek Angličtinka, pod 
vedením ředitelky Věry Vaňousové, která dokonči-
la studium angličtiny a složila zkoušky se zaměře-
ním na předškolní věk.

Dále budeme pokračovat v Ekologickém pro-
jektu. Chceme vést děti k ohleduplnému vztahu 
k prostředí, ve které žijí. Máme připraveno mnoho 
her a prožitkových aktivit a budeme učit děti dívat 
se kolem sebe a všímat si krás i maličkostí, které 
příroda umí vykouzlit.

Nainstalujeme budky pro ptáky, v zimě neza-
pomeneme na krmení a vyrobíme si sami krmítka 
z květináčů. Na Vánoce budeme vlastnoručně vy-
rábět svíčky a ruční papír, budeme poznávat les, 
proč se třídí odpad, co je to energie, dokončíme 
stavbu vrbové chýše ve školní zahradě.

MŠ se rovněž zapojila do logopedického  projek-
tu, který je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a MŠMT. Jeho cílem je podpora rozvoje ko-
munikačních schopností dětí. Jde především o to, 
aby děti správně vyslovovaly a vypěstovaly si chuť 
ke čtení. Úroveň logopedických dovedností má na 
starosti paní učitelka Michková.

Během prázdnin byla v MŠ provedena  rekon-
strukce umývárny a WC  pro předškoláky v prvním 
poschodí. Byla v ní provedena celková výměna 
starých a poškozených odpadů a rozvod vody. Byla 
vybavena novým sociálním zařízením.Ve spolu-
práci s Obcí Brněnec bylo dohodnuto, že z větší 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
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části tuto akci bude financovat Obec a MŠ přispěje
částkou ze svého ročního rozpočtu. Díky výborné 
spolupráci jednotlivých firem  bylo vše včas do-
končeno a předáno. Děkujeme  všem za vstřícnost 
a dobrou práci.

Věra Vaňousová, ředitelka MŠ

Pozorné oko našeho občana jistě zaznamena-
lo v letních měsících stavební ruch na hřišti za Zá-
kladní školou v Brněnci a v Mateřské školce U dvou 
Sluníček. Oprava, která zde proběhla, zachránila 
školku před zavřením, protože hygienické problé-
my v silně podmáčené školce už překročily míru 
a běžná kontrola Krajské hygieny dala naší obci ul-
timátum.

Starosta Mgr. Blahoslav Kašpar okamžitě zahájil 
všechny možné kroky k získání peněz na odvede-
ní spodní vody z pramenů za hřištěm, přilehlých 
pozemků a následnou opravu budovy. To se mu 
nakonec podařilo. Dostalo se mu sluchu u hejtma-
na Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka, rad-
ního Ing. Václava Kroutila i poslance Parlamentu 
ČR Ing. Miroslava Váni (všichni ČSSD), díky kte-
rým obec obdržela mimořádnou dotaci 300 tis. Kč. 
Zbylých 104 tis. Kč, které tato akce zatím stála, po-
skytla Obec ze svého rozpočtu. Velké poděkování 
patří paní ředitelce Lujkové, která věnovala hod-
ně sil a času zajištění nutných vnitřních oprav tak, 
aby v září mohla školka svůj provoz zahájit. Dík 
si zaslouží i řada sponzorů, kteří pomohli při ob-
nově vnitřního vybavení a v neposlední řadě obě-
taví rodiče dětí a všichni ostatní pracovníci školky, 
kteří pomohli svou prací k zdárnému dokončení 
akce. Následná kontrola hygieny, která ve školce 
proběhla 15. 9. 2011 konstatovala stav bez závad. 
Téhož dne navštívil školku i poslanec Ing. Váňa 

se svou asistentkou p. Mastíkovou. Oba velmi oce-
nili práci, která se zde odvedla a byli doslova nad-
šeni celou školkou i jejími dětmi.

Příští rok nás po úplném vyschnutí zdiva čeká 
obnovení vnějších podezdívek MŠ i vedlejší Zá-
kladní školy. I na tuto akci žádáme kraj o dota-
ci se spoluúčastí Obce a je velká naděje, že nám 
bude opět vyhověno, protože vedení Pardubické-
ho kraje chápe naši těžkou finanční situaci a snaží
se nám ji ulehčit.

Na závěr si neodpustím jednu otázku. Proč si-
tuace musela dojít tak daleko – až do havarijního 
stavu? Při budování kanalizace přes hřiště došlo 
k narušení stávající funkční drenáže. Od té doby 
začala stoupat spodní voda, hřiště se zavodňova-
lo a vlhkost se šířila až ke zdem přilehlých škol-
ských zařízení. Bývalý pan starosta byl několikrát 
na tento problém upozorněn, ale jakoby neviděl, 
neslyšel. Dokonce se vyjádřil, že v místě nikdy žád-
ná drenáž nebyla. Fotodokumentace pořízená při 
zemních pracích na hřišti dokazuje opak. Jeho pří-
stup k problému způsobil, a to už poněkolikáté, 
vysoké náklady navíc. Bohužel to není jediný sta-
vební problém, který byl na budově školky hrubou 
nedbalostí způsoben. To jen tak na okraj, až někdo 
z neznalosti nebo s velmi krátkou pamětí bude ří-
kat, že „za Havlíčka bylo líp“.

Eva Kozáková

OPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY
BRNĚNEC
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Do 1. třídy ve školním roce 2011/12 nastoupi-
lo 23 dětí: 17 chlapců a pouhých 6 holčiček. Děti 
k nám přišly z MŠ Moravská Chrastová, Brněnec 
a Bělá nad Svitavou. 

První školní den přišly děti natěšené, každý 
s novou aktovkou a všechny se chovaly jako praví 
školáci. Nikdo neplakal, nikdo se nedržel maminky 
za sukni a všichni svůj první den zvládli na jednič-
ku. Odnesli si domů plné aktovky „učení“ a hlav-
ně velký zážitek ze slavnostního zahájení. K tomu 
přispělo také přivítání dětí paní ředitelkou Lenkou 
Kašparovou a paní místostarostkou Evou Kozáko-
vou. Aby na svůj první školní den měly děti pa-
mátku, vyfotil je pan učitel Šíbl a hned druhý den 
každý žák dostal fotografii.

První společný školní den se nám vydařil a dou-
fám, že děti budou chodit do školy rády i další dny 
v roce.

Zatím se s dětmi pomalu poznáváme. Začali 
jsme pracovat a zatím nám to jde pěkně od ruky. 

Při psaní si děti uvolňují ručičky a učí se při psaní 
správně sedět. Také dbáme na správné držení tuž-
ky. Při čtení si ohýbají jazýček pomocí jazykolamů, 
určují počty slabik a hledají první písmenka ve slo-
vech. Zatím se naučily přečíst první písmenko – M. 
Všichni zvládli básničku k tomuto písmenku a do-
stali svoji první jedničku do deníčku.

PRVŇÁČCI – NAŠE
NOVÁ POSILA

Matematika také děti baví: už poznají číslice do 
pěti a dokáží k nim přiřadit správný počet prvků.

Také už dostávají domácí úkoly a zatím se ne-
stalo, že by je někdo zapomněl nebo nevypra-
coval. Děti jsou opravdu moc šikovné, máme 
však jeden velký problém: každým rokem při-
bývá dětí se špatnou výslovností, letos je jich už 
jedna třetina. 

Mgr. Marcela Straková (třídní učitelka), 
Mgr. Aneta Moravcová

V červenci a srpnu 2011 měli žáci a mnozí pe-
dagogové volno nebo dovolenou, ale v obou bu-
dovách Základní školy Brněnec se pilně pracovalo 
a opravovalo.

V budově Základní školy Brněnec malíři vyma-
lovali jednu třídu, všechny šatny, sborovnu a dolní 
chodbu. Paní Fikarová vše vzorně vyčistila, umyla 
a zkrášlila třídy nátěrem soklů omyvatelnou bar-
vou. Rovněž v Základní škole Moravská Chrasto-
vá byla vymalována jedna třída, do níž přejdou 
žáci 6. ročníku. I tady se vzorně uklízelo až do 
31. srpna.

Paní uklízečky ve všech budovách pečlivě roz-
šroubovaly a umyly všechna výklopná okna, dve-
ře, police, lavice, židle, stolky, světla a skříně, ve 
kterých během roku měli žáci uloženy potřeb-
né pomůcky. Také záclony a závěsy voní čistotou 
a jsou krásně bílé a barevné.

Během prázdnin nebyl zastaven ani chod 
školní jídelny, která vařila pro zaměstnance 
a cizí strávníky.

Všem provozním zaměstnancům za pro-
vedenou práci na všech budovách Základní 
školy moc děkuji.

Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka Základní školy

PODĚKOVÁNÍ PROVOZNÍM 
ZAMĚSTNANCŮM ZŠ
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ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 
V ZŠ BRNĚNEC, 
MORAVSKÁ CHRASTOVÁ

Vedení školy
• ředitelka školy – Mgr. Lenka Kašparová 

• zástupce ředitele – Mgr. Jana Teplá

Třídní učitelé
• 1.ročník – Mgr. Marcela Straková

• 2.ročník – Mgr. Drahomíra Blažková

• 3.ročník – Mgr. Radomíra Ondráčková

• 4.ročník – Mgr. Iva Jirušová 

• 5.ročník – Mgr. Eva Švancarová

• 6.ročník – Petra Šípková

• 7.ročník – Mgr. Šárka Dirrová

• 8.ročník – Mgr. Jana Peterková

• 9.ročník – Mgr. Miloslava Nováková

Ostatní pedagogičtí pracovníci
• Mgr. Jitka Boháčová

• Mgr. Ivana Kvapilová

• Mgr. Bohuslav Šíbl 

Vychovatelky
• Milena Kutláková

• Naděžda Rybová

Michael Matějka se umístil: na 1. místě 
v okresním a krajském kole Matematické olym-
piády, na 1. místě v okresním a krajském kole 
Zeměpisné olympiády a postupuje do celostát-
ního kola, které se uskuteční v květnu v Plzni.

Tereza Venclová, Matěj Dirr a Pavel Luňá-
ček zvítězili v okresním a krajském kole soutěže 
Finanční gramotnosti a postupují do celostát-
ního kola, které se konalo 3. 5. 2011 v Kongreso-
vém sále České národní banky v Praze.

Žákyně 3. třídy Kateřina Hájková a Adriana 
Henychová byly nejlepší v okrese Svitavy v ma-
tematické soutěži Klokan v kategorii Cvrček.

Aneta Pavlíčková se umístnila v okresním kole 
Konverzace v anglickém jazyce na 5. místě.

Děkuji žákům za vzornou reprezentaci 
školy a pedagogům za jejich práci.

Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka školy

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 
V SOUTĚŽÍCH

PLÁNOVANÉ AKCE ZŠ NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12
• plavecký výcvik 3. a 4. třídy ve svitavském bazénu /již probíhá/
• exkurze do záchranné stanice živočichů a ekocentra Pasíčka v Boru u Skutče /září/
• výlet do Prahy – Petřínská rozhledna, Loreta, 3D projekce v Palace Cinema /září/
• hudební skupina Marbo v Lidovém domě /říjen/
• Pirátská pohádka divadla Mrak pro MŠ a 1. stupeň /listopad/
• pro rodiče: vánoční besídka v Lidovém domě /prosinec/
• ukázka filmové, muzikálové a lidové hudby v Lidovém domě /leden/
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V letošním roce vzpomíná naše obec dvě vý-
znamná výročí, která na mnoho let dopředu ovliv-
nila život obce i samotných občanů.

První z nich je 130. výročí založení hasičského 
sboru v Moravské Chrastové. I když oslavy tohoto 
výročí již proběhly, není nikdy pozdě připomenout, 
že naši hasiči svoje poslání „Bližnímu ku pomoci“ 
brali vždy vážně a ochotně svým potřebným spo-
luobčanům v nouzi pomáhali. Stejně tak je nut-
né vzpomenout i jejich pomoc v zemědělství a při 
zvelebování obce. Nezastupitelnou úlohu sehrá-
li i v kulturním životě. Od tradičních plesů, přes 
různé výlety, po zájezdy do divadel a podobně. 
V neposlední řadě si dnešní pamětníci nedoved-
li představit žádný pohřeb bez hasičských nosičů 
a čestných stráží.

Myslím proto, že tak významné výročí je vhod-
ný okamžik k tichému poděkování všem těm, dnes 
již bezejmenným, kteří se na této lidem prospěšné 
práci podíleli.

Druhé neméně významné výročí je 110 let od 
zahájení výuky v naší škole. Zde zalistujeme až do 
roku 1873. 31. ledna byla v Moravské Chrastové 
zřízená první jednotřídní škola pro 45 žáků. V roce 
1884 už do rozšířené dvoutřídky chodilo 199 žáků 
a bylo nutné otevřít třetí třídu.

Rozvoj průmyslové výroby v obci však vyžado-
val stále větší potřebu vzdělané pracovní síly. Pro-
to za vydatného přispění bratrů Baderových byl 
18. 7. 1900 položen základní kámen pro stavbu 
nové školy. Stavba byla již 7. 8. 1901 zkolaudová-
na, 25. 8. vysvěcena a v novém školním roce za-
hájila svůj provoz. Pravda, byla to škola německá, 
ale svůj vliv na vzdělanost kraje bezesporu měla.

Po vzniku První republiky existovaly vládní sna-
hy o počeštění našeho národa a tedy i školství. Díl-

čí potřebou se tak stalo vytvořit českým učitelům 
odpovídající podmínky. Proto byly ve státním roz-
počtu vyčleněny prostředky na výstavbu tzv. uči-
telských bytů. Tato snaha se dostala i do Moravské 
Chrastové a úkolu se ujala stavební firma pana
Trtílka. V jižní části obce pak postavila 3 patrové 
domy pro tento účel. O kvalitě odvedené práce 
vypovídá fakt, že škola i domy bez větších oprav 
slouží dodnes.

Možná by při těchto výročích stálo za úvahu 
shromáždit vzpomínky i fakta, které se k nim váží 
a zachovat tak paměť obce pro budoucí generace.

Mirek Zlomský

Jedním z vážných problémů naší obce je stále se 
zvyšující dopravní zátěž. Počet vozidel, které pro-
jedou po silnici I/43 již přesahuje 12 000 denně. 
Dopravní obchvat obce je v nedohlednu a proto se 
několik aktivistů více jak tři roky snaží tento pro-
blém alespoň částečně řešit výměnou zastaralých 
oken za zvukotěsné, tak jak to udělaly ČD při vý-
stavbě železničního koridoru.

   Byla napsaná řada žádostí a stížností na růz-
né kompetentní orgány, které provedly potřebná 
měření a daly nám za pravdu. Ze strany ŘSD Par-
dubice nám byl dokonce přislíben termín výměny 
rok 2011. Bohužel, stále se nacházejí důvody proč 
slíbenou akci odložit.

  Před loňskými volbami se nám podařilo zařa-
dit tento úkol do volebního programu kandidují-
cích sdružení. Po vítězných volbách se nové vedení 
Obce spojilo se sousedními OÚ a již v listopadu 
odeslali příslušnou žádost na ŘSD Pardubice. Zdá 
se však, že k žádoucímu posunu došlo až po náv-
štěvě naší obce poslancem Parlamentu ČR panem 
Ing. Váňou, který okamžitě zprostředkoval setkání 

Z HISTORIE OBCE

ZE ŽIVOTA OBCE



11
B R N Ě N E C K Ý  O B Č A S N Í K

03/2011

s ředitelem ŘSD panem Vebrem. Tento nás již 2x 
navštívil a poradil, jakou cestou jít.

  Byla sepsána petice 125 občanů a 11. 7. 2011 
odeslána na Krajskou hygienickou stanici. Tento 
úřad k nám vyslal neprodleně svoji pracovnici, se 
kterou bylo dohodnuto vnitřní měření hluku a po-
té budou z jejich strany podniknuty další kroky. 

Věříme v účinnou pomoc i našeho poslance pana 
Ing. Váni.

  Z dosavadních jednání máme pocit, že jsme 
u příslušných orgánů našli pochopení a hledají 
cesty jak naši svízelnou situaci účinně vyřešit.

Mirek Zlomský

V neděli 9. října jede část souboru coby diváci 
a „klaka“ do Vysokého n.Jizerou, kde začíná Ná-
rodní přehlídka Krakonošův divadelní podzim. 
Z letošního  Sněhového Brněnce tam byli nomino-
váni kolegové z Městečka Trnávky (Dlouhý, Široký 
a Krátkozraký) a dále byli vybráni kolegové z Chva-
letic (Hráči). Těšíme se také na soubor z Boleradic, 
který u nás několikrát hrál a letos je ve Vysokém 
s klasickou Maryšou. Uvidíme, možná je k nám 
v zimě pozveme (snad diváci přijdou). Derniéru 
naší úspěšné Maryši plánujeme na jaro 2012.

Usilovně zkoušíme nové představení, premiéra 
vyjde snad do konce roku (nebo brzy po Novém 
roce). Jedná se o normalizační tragedii Komu-
nismus, která byla napsána na základě skutečné 

události. Pokud se ptáte proč právě toto téma, od-
pověď je následující:

1. tento žánr je pro nás nový a výjimečný (zku-
sit se má vše)

2. finanční náročnost realizace této hry je pod-
statně nižší

3. malé herecké obsazení – stále držíme na re-
pertoáru silně obsazená představení Maryša i Svě-
táci a zájezdy s nimi jsou velmi časově náročné 
(pro některé členy nereálné – odříkáváme řadu 
pozvání)

4. proč NE?
Připravujeme další DIVADELNÍ BÁL na 4. února 

2012. Pravděpodobně opět ve stylu 60. – 70. let 
(mělo to úspěch).  Pokud chcete připomínkovat, 
potěšíte nás v diskusi na našich webových strán-
kách www.ochotnici.brnenec.cz

Milada Pavlasová, ved. souboru

PŘIPRAVOVANÉ ZÁJEZDY S PŘEDSTAVENÍM SVĚTÁCI:
20. a 21. října Kroměříž a Němčice nad Hanou, 
5. listopadu Chvaletice, 13.listopadu Boršov

DS E. VOJANA BRNĚNEC 
INFORMUJE:
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Jaroslav Štěpánek (nar. 1943) z Brněnce se vě-
nuje raketovému modelářství od roku 1975 a je 
držitelem více než tří desítek různých titulů. Ne-
dávno k nim přibyla dvě další ocenění – titul 
mistra republiky v raketovém modelářství a ví-
těze Světového poháru. Svůj domovský klub 
má Jaroslav Štěpánek v Letovicích a dělá mu 
dobré jméno.

K letošnímu startu ho přemluvili kolegové, on 
sám už startovat nechtěl. Vítězný model rake-
ty typu Ariane 01, jejíž zmenšeninu sestavil z vy-
tmelené lepící pásky podle originální francouzské 
dokumentace, postavil narychlo, během tří měsí-
ců. V Krupce na Teplicku byl po bodování preciz-
nosti modelu a prvním startu  na třetím místě, ale 
téměř bezchybným druhým startem, kdy získal 
79 bodů z možných 80-ti, porazil i svého velkého 
soupeře z Litvy.

Jistě můžeme panu Štěpánkovi k jeho úspěchu 
poblahopřát.

Eva Kozáková

MODELÁŘ ZÍSKAL VÍCE 
JAK TŘI DESÍTKY OCENĚNÍ

Na pozvání modelářů z Knínic u Boskovic jsme 
se začátkem září zúčastnili místní modelářské vý-
stavy. Expozice našich členů se setkala se zájmem 
návštěvníků. Zároveň jsme získali hodně nových 
poznatků pro naši další činnost.

Prvního října se chtějí členové klubu zúčastnit 
mistrovství republiky, které se koná v Praze. Bě-
hem následujících podzimních měsíců jsme zvá-
ni na soutěže do Prostějova, Jihlavy, Žamberka 
a Uherského Hradiště. Potom nás čeká příprava na 
jubilejní 35. ročník zdejších soutěží.

Na rozdíl od přírody se modeláři k zimnímu 
spánku nechystají, během tohoto období je hod-
ně práce se stavbou nových modelů, abychom byli 
připraveni  na následující sezonu.

Jiří Zelený, předseda KPM

Z ČINNOSTI KLUBU 
PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
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PŘEHLED ZÁSAHŮ JSDHO BRNĚNEC V ROCE 2011
DATUM ZÁSAH ÚČAST ČLENŮ

1 7.2. Moravská Chrastová – školní jídelna
Čištění ucpaného potrubí do kanalizace 5

2 7.3. Brněnec – Podlesí
Požár bytu 5

3 12.3. Moravská Chrastová – břeh potoka u koupaliště
Kácení 6-ti stromů 8

4 17.3. Moravská Chrastová – před obytným domem č. 77
Čištění obecní kanalizace 2

5 14.4. Brněnec – obytný dům č. 29
Čištění odtokového potrubí dešťové vody 2

6 23.4. Bělá nad Svitavou 
Požár trávy 7

7 9.5. Moravská Chrastová – sběrný dvůr
Čištění obecní kanalizace 2

8 18.5. Brněnec (mateřská školka) a Moravská Chrastová (kaplička)
Čištění odtokového potrubí dešťové vody 2

9 4.6. Moravská Chrastová – Mariánské údolí – prověřovací cvičení
Požár lesa 5

10 20.6. Moravská Chrastová č.18
Čištění obecní kanalizace 2

11 1.7. Moravská Chrastová
Odříznutí větví zasahujících do vedení obecního rozhlasu 7

12 1.7. Brněnec č. 37
Odříznutí větve ohrožující obyvatele domu 5

13 10.7. Rudná, Bělá nad Svitavou, Chrastavec
Odstraňování spadlých stromů se silnice po bouřce 4

14 28.6. Brněnec
Čištění přečerpávacích stanic kanalizace 1

15 5.8. Brněnec
Čištění odtokového potrubí dešťové vody 3

16 21.8. Březová nad Svitavou – nádraží
Požár budovy bývalého nádražního skladiště 5

17 10.9. Rozhraní – taktické cvičení
Dálková doprava vody 7

18 7.10. Brněnec – prostranství před bytovkou č. 6
Zkracování přerostlých tújí 6

19 12.10. Moravská Chrastová č. 21
Otevření bytu a pomoc  Rychlé  záchranné službě naložení pacienta 2
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V pátek 1. 4. 2011 proběhl výcvik nosite-
lů dýchací techniky. Výcvik proběhl v tělocvičně 
základní školy Brněnec. Výcviku se zúčastnili tito no-
sitelé dýchací techniky: Kozák Ondřej, Juránek Jiří, 
Neudert Jaroslav a Neudert Jiří. Nejprve s figu-
rínou zdolali švédskou bednu, přešli s figurínou
lavičku, odložili figurínu, vystoupili na žebřík,
dále překročili s figurínou hrazdu, kterou potom 
podlezli i s figurínou, dále vystoupili 3x naho-

ru a dolu po ribstolech. Poté se plazili přes celou 
tělocvičnu s figurínou tam a zpět a podlezli kozu.
Dále se plazili přes celou tělocvičnu bez figuríny
tam a zpět. Na závěr zdolali bez figuríny všechny
schody v budově od  suterénu až po půdu a zpět. 
To vše zdolali za 16 min, po této době zazněly va-
rovné signály na dýchacích přístrojích, signalizují-
cích nedostatek vzduchu v dýchacích přístrojích.

Kozák Ondřej, velitel JSDHO

VÝCVIK NOSITELŮ 
DÝCHACÍ TECHNIKY PIŠTE S NÁMI!

Rádi bychom touto cestou 
dali možnost také vám, 

našim čtenářům 
a spoluobčanům, 

podílet se na tvorbě tohoto 
občasníku a vyjádřit 

tak vaše názory, postřehy 
a nápady týkající 

se naší obce.

Vaše příspěvky můžete 
posílat na adresu 

Obec Brněnec 
Moravská Chrastová 77 

569 04 Brněnec
nebo elektronickou poštou 

na e-mail: 
starosta@brnenec.cz 

místostarosta@brnenec.cz
nebo přinést 

na Obecní úřad.

Zveřejňovat nebudeme texty, 
které by obsahovaly 

vulgarismy, někoho napadaly 
či  bez podpisu autora.

Těšíme se na Vaše příspěvky 
do dalšího čísla časopisu, 

který vyjde opět po příštím 
zasedání Zastupitelstva.

Mgr. Petra Štoudková
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 Spustili jsme nové webové 
stránky. Odkaz najdete na původní adrese 
www.brněnec.cz. Uvítáme vaše příspěvky o všem, 
co se v naší obci děje nebo dít bude, samozřejmě 
včetně fotek.

 Naše obec již několik let neve-
de kroniku, ačkoli je tato činnost ze 
zákona povinná. Obracíme se proto na ob-
čany, kteří by měli o tuto činnost zájem, aby se při-
hlásili na Obecním úřadě. 
Rádi bychom zaznamenali život v naší obci touto 
tradiční cestou. Pohled do starých kronik a na čer-
nobílé fotografie, které vypovídají o naší minulosti
je výzvou, abychom i my zanechali příštím gene-
racím svědectví o době, ve které žijeme.

 Zastupitelstvo obce Brněnec 
schválilo na svém minulém zasedá-
ní Program obnovy venkova, který se 
zabývá plánem na opravy a další rozvoj naší obce. 
Je to živý dokument, na kterém se můžete podí-
let i vy. Seznamte se s ním na webových stránkách 
obce, nebo si ho přijďte přečíst na Obecní úřad.

 Občan, kterému propadl pas, je 
podle Zákona 329/1999 o cestovních 
dokladech, povinen tento doklad 
vrátit. Můžete tak učinit na Obecním úřadu 
v Brněnci, Městském úřadu ve Svitavách nebo 
tam, kde vám doklad vydali. Nemusíte se dosta-
vit osobně, stačí, když doklad odevzdá váš rodinný 
příslušník. Nesplnění této povinnosti je hodnoce-
no jako přestupek a může být pokutováno až do 
výše 10 tis. Kč. Lze očekávat, že v příštím roce se 
začne tato povinnost důsledněji kontrolovat.

 V poslední době se množí v obci 
drobné krádeže. Zlodějíčky zaujal okap bu-
dovy Obecního úřadu, svod na kapličce, branka 
u památníku a další. Za svůj lup dostanou pár ko-
run, ale my musíme všechno z našich společných 
peněz pořídit znovu – nepoměrně dráž. Nebuďte 
lhostejní ke svému okolí a nenechte si pro sebe co-
koli, co nám pomůže tyto škůdce odhalit a jejich 
řádění zabránit. Kradou i z Vašeho!!!

 Od 19. září 2011 zahájila provoz 
kadeřnice paní Simona Fialová v pro-
storách bývalého zdravotního střediska v Brněnci.

 K 31. 12. 2011 končí stomatolo-
gická praxe MUDr. Miroslava Čížka. 
Uvolněné prostory budou následně k pronajmutí.

ZPRÁVIČKY

ZVEME VÁS
V sobotu 29. října 2011 

od 20.00 hod. v prostorách 
Lidového domu

COUNTRY BÁL 
s kapelou Ponny Expres z České Třebové 
a taneční skupinou Honky Tonk z Brna.
Tři předtančení, výuka country tanců, 
jídlo a pití. Vstupné 60,- Kč. Stylové 

oblečení = 1 panák ZDARMA.

Na sobotu 19. listopadu 2011 
připravujeme v Lidovém 

domě taneční vzpomínkovou 
diskotéku

OLDIES PARTY 
z nahrávek světové populární 

a rockové hudby 70. až 90. let. 
Uvádí Jiří Chalabala.


