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Zanedlouho uplyne první polovina posledního 
roku tohoto volebního období. Bilancování by však 
bylo ještě předčasné. Ještě zbývá některé plány do-
končit a některé celé zrealizovat.

V posledních dnech měsíce dubna byla dohoto-
vena horní část cesty v Mariánském údolí – Sibiři, 
kterou se z technických důvodů nepodařilo dokon-
čit do zimy. Věřím, že nová komunikace bude dobře 
sloužit jednak zde bydlícím obyvatelům a chata-
řům, ale k procházkám ji využijí i ostatní občané. 
První zkušenosti naznačují, že i při větších deštích 
nepoteče touto cestou voda s bahnem z lesa až 
na silnici směr Rudná, což byl jeden z našich cílů.

Na 1. máje byl v  Chrastové Lhotě na místní ko-
munikaci položen nový závěrečný asfaltobetono-
vý koberec. Tomu předcházely přípravné práce, 
které provedli naši zaměstnanci. Následovalo na-
nesení penetrační, vyrovnávací a konečné vrstvy. 
Na takto provedenou opravu čekala tato místní 
část obce dlouhé roky. Obecní zaměstnanci v těchto 
dnech ještě upravují krajnice a probíhá schvalova-
cí řízení na omezení rychlosti. Po úplném dokonče-
ní prací Vás, kteří zde nebydlíte a případně jste tu 
dlouho nebyli, Lhota svou pohodlnou cestou jistě
ráda uvítá.

Další naše místní komunikace a cyklostez-
ka „Podlesí“ je v provozu už od podzimu a od jara 
měla být napojena na cyklostezku budovanou sou-
sední Březovou. Podle dostupných informací zde 
došlo ke zdržení, ale do podzimu by dokončena 
být měla. U příležitosti zprovoznění obou úseků 
se nabízí uspořádání „sousedské sportovně spole-
čenské akce“. Při vědomí, co problémů a práce sto-
jí za úspěšným dokončením takové stavby, držíme 
Březové palce. Zatím můžeme využívat jen naši 
část, na které jsme hned na začátku osadili lavičku 
sloužící nejen k přezouvání „bruslařů“.

Ve velmi krátkém čase bude dokončena rekon-
strukce příjezdové cesty a odstavné plochy před by-
tovým domem č.p. 50 v Brněnci. Termín realizace 
je dán časem dokončení projektu.

Po zimní přestávce je opět v provozu školní hřiš-
tě v Brněnci. Za brankou byla instalována ochran-
ná síť a obnovován je i antukový povrch na kurtu. 
Po odkladech zde měla být do března 2014 posta-
vena dvě „sezení“ na odkládání věcí návštěvníků 
a to prostřednictvím Mikroregionu Brněnec. Bohu-
žel musím trpce konstatovat, že tento svazek obcí 
nefunguje, tak jak by měl a svoje sliby neplní. Obec 
bude muset tento problém vyřešit sama.

Je dokončena realizace zadání projektu „Zlepše-
ní tepelně technických vlastností budovy obecního 
úřadu Brněnec“. To znamená, že jsou hotovy všech-
ny práce tak, aby byla budova plně funkční. Dal-
ším nepodkročitelným požadavkem na výsledek 
této opravy je historii a významu budovy odpoví-
dající vzhled. K tomuto stavu se blížíme. Na plášti 
se dokončují poslední detaily (zábradlí zimní za-
hrady, oplechování části střešních oken a zimní za-
hrady, repase vchodových dveří atd.). Další práce 
jsou ještě v suterénu. I když tempo dokončovacích 
prací není optimální, dáváme přednost výsledku
před rychlostí.

V krátkém čase budou provedeny i práce, které 
dají konečnou tvář parčíku za kapličkou. Pokračovat 
budou i opravy sousedící budovy – bývalé masny. 
Pevné datum předání parku veřejnosti je stanoveno 
na pátek 11. července v 18 hodin. V tento den zde 
bude malá slavnost, která bude pokračovat v areálu 
OÚ „lidovou veselicí“ s programem.

V letních měsících se i bytový dům č.p. 40 upro-
střed Moravské Chrastové dočká přislíbené nové 
vnější omítky.

Sousední dům č.p. 42 (bývalá prodejna zeleniny) 

ZPRÁVA O DĚNÍ V OBCI V ÚVODU ROKU 2014
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pak bude poslední v této místní části a v majetku 
obce, který si zaslouží změnu. V současné době byly 
zahájeny přípravné práce na projektu jeho přestav-
by k účelnému využití.

V průběhu léta budeme rovněž pokračovat 
v opravách obecních bytů. Přednost bude mít po-
kračování oprav nekvalitně provedených  střešních 
nástaveb v  bytovém domě č.p. 34, které jsou v ha-
varijním stavu.

V závislosti na očekávaném vyhlášení dotač-
ních titulů zahajujeme v těchto dnech přípra-

vy zásadních oprav bytových domů, v první řadě
č.p 34 a 37.

 Po četných urgencích a po dohodě s Ředitel-
stvím silnic a dálnic Pardubického kraje proběh-
lo v pondělí 19. 5. u majitelů tzv. protihlukových 
oken jejich seřízení technikem firmy SULKO. Záro-
veň měli jejich majitelé obdržet „předávací proto-

kol“. V době přípravy OBČASNÍKU nejsou výsledky 
této akce známy.

Tento stručný přehled samozřejmě nemůže po-
stihnout celou šíři informací o činnosti samosprávy 
obce. Za zmínku by jistě stálo i další dění v ní, např. 
vývoj problematiky kolem bývalé textilky VITKA. 
Její vyřešení mimochodem považuje vedení obce 
za absolutní prioritu a v rámci svých kompetencí 
se k ní snaží maximálně přispět. Dále jsou nepře-
hlédnutelné například i aktivity našich organizací 
a složek v oblasti kulturně-společenské. O někte-

rých je zmínka na dalších stránkách OBČASNÍKU. 
K získání uceleného přehledu o dění v obci a do-
konce s možností jeho ovlivnění je jen jedna cesta. 
Tou je pravidelná účast na veřejných zasedáních OZ, 
na která Vás tímto i nadále srdečně zvu.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

Zástupce firmy Eurovia
Bc. Beránek předává komunikaci ve Lhotě
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Mnozí z nás kroutí hlavou nad hromada-
mi odpadků, které skládají občané u kontejne-
rů na plasty nebo u popelnic. Jedná se většinou 
o velkoobjemový odpad, nebo i odpad komunál-
ní, který nemá s plasty a sklem nic společného. 
Někteří z nás si tak pohodlně řeší svůj problém
„Kam s ním?“, on to přece někdo odveze.

Musíme znovu na tyto občany apelovat, aby 
svůj odpad dávali tam kam patří a pokud se jedná 
o odpad velkoobjemový nebo nebezpečný, dopra-
vili ho do Sběrného dvora.

Sběrný dvůr je v provozu každý den od 7:00 
do 14:30 a pokud se Vám na něm nepodaří za-
stihnout obsluhu, je možné se domluvit na telefo-
nu 606 569 757. Na tomto čísle nebo na Obecním 
úřadu je možné dohodnout i odvoz obecní Multi-
carou za velmi nízký poplatek.

Eva Kozáková

Přes velmi mírnou zimu nebylo naše nové škol-
ní hřiště do konce března otevřené. K této zdánlivě 
nepochopitelné situaci došlo, protože jsme muse-
li zamezit poškození nového povrchu. Okolní sva-
hy nejsou dosud dostatečně zatravněné, proto by 
se z nich na hřiště zcela jistě dostalo bláto při do-
nášení míčů. Stejný, možná ještě větší problém, 
by způsobila sousední antuka, která při mrazech 
drží vodu a po jejím rozmrznutí vytvoří na obu-
vi velmi „kvalitní“ obal. Aby se příští zimu tato 
situa ce neopakovala, budou na stranu sousedící

s antukovým povrchem postupně nainstalovány 
sítě se zvýšenými držáky po celé šířce hřiště. Tím 
se zabrání ve velké míře přelétnutí míče na druhou 
stranu a budou podniknuty i další kroky, aby moh-
lo hřiště, pokud to počasí dovolí, sloužit našim dě-
tem a sportovcům i v zimě.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
návštěvníkům areálu, že ho neničí a využívají 
ho v souladu se stanovenými pravidly. Je to dobré 
znamení a velmi si toho ceníme.

Eva Kozáková

ZIMNÍ SPÁNEK NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

A ZASE TY ODPADY PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 17. května proběhla 

úklidová akce v rámci aktivity 
„Ukliďte Česko“.

Asi 15 dobrovolníků se rozdělilo 
do skupin a pustilo se do úklidu 
naší obce, zejména pak do likvi-
dace černé skládky za tratí ve 
směru na Březovou. Obecní úřad 
jim k tomu poskytl potřebnou 
součinnost. Zvláštní poděkování 
patří paní Jenešové z Moravské 
Chrastové, která v minulých dnech 
sama vyčistila břeh řeky Svitavy 
u mostu v Brněnci pod železniční 
a autobusovou zastávkou. 

Nezištné pomoci těchto lidí a je-
jich přístupu ke svému okolí si 
velmi vážíme a za jejich aktivitu 
jim děkujeme.

Eva Kozáková
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V neděli 16. března uspořádala Kulturní, spor-
tovní a školská komise při Obecním úřadu v Lido-

vém domě dětský maškarní karneval. Na rozdíl 
od předchozích ročníků se tentokrát zúčastnil do-
statek dětí i dospělých, což potěšilo zejména po-
řadatele, kteří věnují takovýmto akcím svůj čas 
a energii. Na parketu velkého sálu se sešlo, před-

vedlo, zatančilo, zasoutěžilo, zkrátka zařádilo 
asi 30 masek různých věkových kategorií od těch, 
co teprve zvládli první krůčky, až po ty starší, ško-
lou povinné.

Program obohatila a jistě přilákala své fanouš-
ky vystoupení malých mažoretek R. Polčíkové, ae-
robiku E. Švancarové a taneční skupiny X-ZONE
D. Částka z Březové nad Svitavou. Děkujeme všem 
účinkujícím za jejich předvedené umění.

Rádi bychom také poděkovali všem sponzorům. 
Za jejich přispění jsme mohli dětem koupit drobné 
odměny za soutěže a masky. Všechny masky byly 
moc hezké, ale tu nejkrásnější se v soutěži vybrat 
nepodařilo.

Závěrem děkujeme všem, kteří karneval pod-
pořili nejen svou účastí a strávili tak společný čas 
se svými dětmi či vnoučaty: už teď se na vás těší-
me na příštím.

Mgr. Petra Štoudková

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
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V únoru se někteří žáci 8. a 9. třídy zúčastnili 
školního kola soutěže praktických dovedností. Vy-
ráběli kovový věšáček podle daného technického 
výkresu. Některým se výrobek zdařil lépe, pro ně-
které bylo vyrobení věšáčku docela obtížné.

Do okresního kola pořádaného SOU Svitavy 
9. dubna postoupili následující žáci: Pavel Ra-
diměřský a Jan Procházka. Zde je čekala výroba 

klapačky – lidového nástroje používaného o Ve-
likonocích. Okresního kola se zúčastnilo 24 žáků 
z 11 škol svitavského okresu.

Pavel Radiměřský se umístil na krásném tře-
tím místě a Jan Procházka na místě devátém.
Gratulujeme.

Mgr. Jana Teplá

SOUTĚŽ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V pondělí 31. 3. 2014 se celá naše škola vyda-
la do Březové nad Svitavou na fotbalové hřiště, 
kde jsme společně se ZŠ Březová nad Svitavou 
zhlédli přednášku a ukázku dravců ze záchranné 
stanice Seiferos z Brna. 

Akce probíhala ve dvou fázích – třicetiminu-
tová poutavá přednáška o životě každého druhu, 

otázky a odpovědi žáků a motivující přezkouše-
ní, kdy jsou nejlepší z nich odměněni zajímavými 

dárky. Další částí je letová produkce, imitace lovu, 
která probíhá s maximálním využitím schopností 
dravců a možností daného prostoru. 

Celý výklad byl dokonale ozvučen a v závěru 
jsou nejpozornější žáci odměněni příletem dravce 
na jejich ruku. 

Mgr. Eva Švancarová

DRAVCI ZE ZÁCHRANNÉ STANICE SEIFEROS
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V sobotu 5. dubna jsme uspořádali již tradiční 
Den otevřených dveří Základní školy Brněnec pro 
rodiče a všechny příznivce naší školy. Děti měly 
příležitost ukázat své dovednosti v českém, ang-

lickém i německém jazyce, v přírodních vědách, 
tělocviku, nebo třeba při práci ve školní kuchyň-
ce či dílnách.

Oproti loňskému roku se opět zlepšilo vybavení 
naší školy. Přibyly nové interaktivní tabule, v ně-
kterých třídách jsou nové lavice, nově jsou vy-
malované prostory dílen. Každým rokem chceme 
školu dál zvelebovat, aby se v ní žáci cítili dobře 
a chodili do ní rádi.

Děkujeme všem, kteří se za námi přišli podívat. 
Věříme, že se budeme setkávat stále znovu a rodi-
če, babičky, dědečkové, ale i bývalí žáci se k nám 
budou vždy rádi vracet.

Mgr. Eva Švancarová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNĚNEC, MORAVSKÁ CHRASTOVÁ,
BUDE POŘÁDAT V OBDOBÍ 

DUBEN – ČERVEN TYTO SOUTĚŽE A AKCE:
30. dubna X. ročník Projektového dne:

Den bezpečnosti a cyklistiky, Den Země
7. května Mediální den

22. května Recitační soutěž pro II.stupeň ZŠ
23. května Taneční soutěž v ZŠ
30. května I. ročník atletického trojboje na novém hřišti v Brněnci

6. června Den dětí – přespolní běh
V červnu zahraje Dramatický kroužek při ZŠ pohádku

Šíleně smutná princezna pro ZŠ i MŠ



B R N Ě N E C K Ý  O B Č A S N Í K

01/2014
8

V loňském roce se kolem našeho skautské-
ho oddílu sešla skupina aktivistů, kteří se věnu-
jí oživení populárně vzdělávací činnosti v obci. 
V zimním období 2013/14 byly uspořádány čty-
ři zajímavé besedy občanů s odborníky na danou
problematiku.

Na téma přepadení obce Svitavskými Ordne-
ry přišli pohovořit paní Jitka Gruntová a Bedřich 
Škraňka. Na besedě se s námi podělil o svoje zá-
žitky z cest po okolí Bajkalu pan Patrik Faust Mi-
nář. Téma problematiky stárnutí nám přednášela 
PhDr.Jitka Partyšová. O zajímavostech Židovské-
ho národa a státu Izrael nám poutavě vyprávě-
la místní Monika Tintěrová, studentka Filozofické
fakulty UK.

Pro zájemce z řad fotoamatérů uspořádal pan 
Patrik Slezák velmi zajímavou instruktážní před-
nášku o nových technologiích při používání digi-
tálních aparátů.

Zpestřením besed byl doprovodný program: 
hudební vystoupení sester Urbánkových, Anič-
ky Pražanové, výstava obrazů Josefa Škaroupky, 
dokumentární fotografie z Izraele, prodej suve-

nýrů z Tibetu a prodejní výstava kaktusů pana
Stanislava Janků.

Organizátoři dbají na přátelské prostředí, vy-
zdobené stoly, podávají malé občerstvení a jejich 
vstupenky jsou slosovány. O spokojenosti návštěv-
níků svědčí pravidelná účast kolem 50 osob a zápi-
sy v kronice pro tento účel zřízené.

Zvláště vydařený byl dvoudenní předvánoč-
ní „Jarmark“, kde svoje tematicky laděné výrob-
ky nabízelo devatenáct prodejců a jeden hrnčíř. 
Sobotní odpoledne bylo obohaceno o kulturní 
vystoupení. Svoje hudební a pěvecké umění před-
vedla Anička Pražanová a 18-ti členný smíšený 
pěvecký sbor Červenáček ze Svitav. Zvláště půso-
bivý byl jeho repertoár složený ze skladeb Jarosla-
va Ježka. Za oba dny si nabídku přišlo prohlédnou 
445 návštěvníků.

Po prvním ročníku lze konstatovat, že byla za-
ložena nová obecní tradice, která občany sdružuje 
v duchu „soused sousedovi přítelem.“ Proto se již 
nyní připravuje druhý ročník těchto společensko 
vzdělávacích akcí.

Mirek Zlomský

ZE ŽIVOTA OBCE

Sněhový Brněnec je krajskou přehlídkou ven-
kovských divadelních souborů Pardubického kraje 
s právem nominace na Národní přehlídku Krako-
nošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Přehlídka se konala ve dnech 11. až 13. dub-
na. Dramaturgicky byla velmi pestrá s akcentem 
na realizaci převážně komediálních textů. Kromě 
klasického Gogolova REVIZORA a chilské Villalobo-
sovy komedie KDO SE BOJÍ POSTELE se s překva-
pením hrály další inscenace na základě českých 
předloh nebo dramatizací – Peškovo JAK TO DĚ-

LAJÍ ANDĚLÉ, dramatizace povídek Bohumila Hra-
bala HRABALOVINY, původní hra Štěpána Haka 
HUSIČKA, adaptace Kratochvílovy pohádky PEK-
LO s.r.o., ANEB NĚKDO SI MYSLÍ, ŽE ČERT SE MÁ... 
a česká dramatizace povídek A. P. Čechova UTOPE-
NEC. Přehlídka měla svoji dobrou úroveň s několi-
ka představeními přesahujícími běžný amatérský 
standard. Byla zahájena nesoutěžním předsta-
vením žáků ZŠ Moravská Chrastová s pohádkou 
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA – představení sym-
patické především snahou mladých „herců“ zahrát 

SNĚHOVÝ BRNĚNEC 2014
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si v uceleném tvaru jejich režisérky.
Nejlépe se rozhodnutím poroty umístily soubo-

ry a inscenace:
• Nominace na KDP: DOVEDA Sloupnice

– inscenace „Peklo s.r.o., aneb někdo
si myslí, že čert se má…“

• Doporučení na KDP: Pivovarská zahrádka
při DS Erben Miletín – inscenace „Husička“

• Diváckou cenu získal soubor
DOVEDA Sloupnice.

Nedílnou součástí hodnocení přehlídky je se-
znam celé řady udělených cen a čestných uznání 
jednotlivcům i kolektivům. Na nákup hodnotných 
cen přispěla řada sponzorů, za což patří velké po-
děkování. Finanční podporu poskytly rovněž Mi-
nisterstvo kultury ČR a Pardubický kraj. Celková 
organizační úroveň přehlídky byla ve všech smě-

rech na vynikající úrovni, ať v její organizaci, péči 
o soubory, vytvoření podmínek pro práci poroty, 
tak v zajištění skvělého početného publika během 
celé přehlídky. S velkým porozuměním přijíma-
ly soubory diskusi s porotou i s diváky po před-
stavení, která byla inspirací nejen do další práce, 
ale vedla k úvahám o smyslu divadelní tvorby. Vel-
mi pozitivní náladu vyvolávalo skvělé moderování 
začátků jednotlivých inscenací.

Milada Pavlasová

V pátek 2. května odehráli u nás v Lidovém 
domě krásné divadelní představení Malované 
na skle naši amatérští kolegové z Vysokého nad
Jizerou. Byla jsem požádána vyjádřit za celý tento 
ansámbl velké poděkování našemu skvělému pu-
bliku za vytvoření nádherné atmosféry. My jsme 
s vámi - naším publikem spokojeni už celou řadu 
let. Při každém hodnocení přehlídky Sněhový
Brněnec je poděkování publiku znovu vyslovová-
no. Díky patří tedy vám všem, kteří jste toto před-
stavení viděli a jistě mi dáte za pravdu, že jsme 
se všichni dobře bavili. Viděli jsme jejich perfektní 
herecký, pěvecký i taneční výkon. 

Za DS E.Vojana Brněnec Milada Pavlasová 

PODĚKOVÁNÍ

25. 10. 2013 předán do vybavení jednotky nový 
dopravní automobil Renault Trafic, který nahradil 
již 20 let starý dopravní automobil Ford Transit.

Dopravní automobil bude sloužit k dopravě
hasičů a technických prostředků na místo zásahu.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL RENAULT TRAFIC
VE VÝBAVĚ JSDHO BRNĚNEC
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DATUM ZÁSAH ÚČAST ČLENŮ

1 4.1. Moravská Chrastová – Čištění kanalizačních šachet 2

2 4.1. Chrastová Lhota – Odstranění spadlého stromu na elektrické vedení 7

3 21.3. Moravská Chrastová 230 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1

4 17.4. Moravská Chrastová 230 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1

5 27.4. Moravská Chrastová – Požární asistence při pálení klestí 5

6 13.6. Brněnec 50 – Odchyt obtížného hmyzu 5

7 6.7. Moravská Chrastová 230 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1

8 27.8. Moravská Chrastová 231 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1

9 31.8. Brněnec 50 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1

10 11.9. Brněnec 17 (areál Vitky) – Únik kyseliny sírové 3

11 25.9. Moravská Chrastová 43 – Vnik do uzavřených prostor 3

12 28.9. Rudná – Taktické cvičení – dálková doprava vody 9

13 9.10. Moravská Chrastová 100 – základní škola – Čištění ucpaného odpadového 
potrubí a kanalizačních šachet 2

14 18.10. Chrastavec – Požár dřeva 7

15 24.10. Brněnec – Podlesí – Odstranění hlíny z okraje vozovky 1

16 25.10. Hradec nad Svitavou – Dodávka vody 1

17 27.10. Moravská Chrastová 231 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1

18 30.10. Brněnec 1 – Pokácení přerostlé túje 4

19 1.11. Brněnec – Podlesí – Odstranění hlíny z okraje vozovky 2

20 5.11. Chrastová Lhota – Čištění kanálů 2

21 25.11. Brněnec 26 – Čištění odtokového kanálu dešťové vody 1

22 28.11. Březová nad Svitavou – Zahoření v komíně 5

23 23.12. Brněnec 6 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1

PŘEHLED ZÁSAHŮ JSDHO BRNĚNEC V ROCE 2013

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec
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Zveme Vás na
AFRICKÉ POVÍDAČKY

POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY
Z AFRICKÉ DIVOČINY
Sobota 6. září 2014 v 15.00

Lidový dům Moravská Chrastová 

Vypravěč příběhů Martin Hak,
lektor a herec z Brna, 

přiveze do Lidového domu
v Moravské Chrastové hodinové 

představení pro děti od 6 do 11 let.

Vezměte své děti a vnoučata do 
divadla, ať jim školní rok začne

zvesela a odvážně.

DS E. VOJANA BRNĚNEC 
ZVE OBČANY

na reprízu divadelního 
představení

DOBŘE ROZEHRANÁ 
PARTIE

Pátek 5. září 2014 ve 20 hodin
Lidový dům Moravská Chrastová

a na derniéru divadelního 
představení

KOMUNISMUS
Neděle 16. listopadu 2014 ve 20 hodin

Lidový dům Moravská Chrastová

Bližší informace získáte
z vývěsek a plakátů.

POZVÁNKY  NA  AKCE V OBCI

14. 6. 2014
13.00 DĚTSKÝ DEN

21.00 VEČERNÍ ZÁBAVA
SE SKUPINOU ABC

pořádá SDH Mor. Chrastová

11. 7. 2014
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ

PARKU PLUKOVNÍKA ČEJKY 
VEŘEJNOSTI

pořádá Obec Brněnec

SRPEN 2014
TURNAJ V NOHEJBALE

 A MALÉ KOPANÉ
pořádá Jiskra Brněnec

29. 8. 2014
VARHANNÍ KONCERT 

V EVANGELICKÉM KOSTELE
benefice ve prospěch

oprav kostela,
uvádí Jiří Chalabala

 pořádá Svaz skautů a skautek

30. 8. 2014
DEN OBCE

pořádá Obec Brněnec

ZÁŘÍ 2014
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Bližší informace získáte
z vývěsek a plakátů.
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Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví
významná životní výročí v prvním pololetí roku 2014.

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Bomberová Ludmila  81 let
Klimek František 81 let
Čuhel Oskar 81 let
Kabát Vlastimil 81 let
Koloc Ladislav 81 let
Prudil Miroslav 81 let
Schmachtelová Waltraut 81 let
Opatřilová Jarmila 81 let
Dočekalová Jarmila 82 let
Opatřil Zdeněk 82 let
Schlöglová Olga 82 let
Bártová Marta 83 let
Trtílek Karel 83 let
Král Oldřich 83 let
Chovanioková Růžena 83 let
Kabátová Zdeňka 83 let

Štěpánová Hedvika 84 let
Najmanová Waltraut 85 let
Adamová Jiřina 86 let
Andrlíková Jarmila 86 let
Vejdová Marie 87 let
Bárta Emil 87 let
Mikolín Oldřich 87 let
Koudelková Marie 87 let
Šauerová Olga 87 let
Přikrylová Olga 88 let
Vaněk Jan 88 let
Havlíčková Věra 89 let
Přikryl Zdeněk 89 let
Nečas Vladimír 90 let
Pospíšilová Růžena 91 let
Adámková Arnošta 93 let

OBEC BRNĚNEC NABÍZÍ K PRODEJI
devítimístné vozidlo Ford Transit.
Více informací na tel.: 606 614 398


