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Od zasedání zastupitelstva, které se mimocho-
dem konalo ve velmi neobvyklé až magické da-
tum, tj. 12. 12. 2012, už uplynulo hodně času. 
Jeho závěry však budou aktuální minimálně celý 
rok 2013. Bezesporu ale ovlivní život v naší obci na 
celou řadu let. 

Jednání nebylo výjímečné však jen co do obsa-
hu, ale také účastí hostů. Pan ing. Jaromír Dušek, 
radní pardubického kraje a náměstek hejtmana, 
v úvodu popsal vznik, současný stav a předpoklá-
daný vývoj regionální dopravy v kraji. Důraz, k na-
ší libosti, klade na funkčnost systému a železnici 
jako páteř dopravy. Současný systém, podle jeho 
slov, nesplňuje potřeby občanů a v našem regio-
nu došlo ke snížení nákladů právě na jejich úkor. 
Některé spoje nevyhovují, některé autobusy jsou 
nadbytečné a naopak nejezdí ty, které občan po-
třebuje. Musí nastat změny jízdních řádů tak, aby 
spoje lépe navazovaly a doprava jezdila v časech, 
ve kterých může občanovi opravdu sloužit. Pokud 
firma OREDO nepředloží panu Duškovi požadova-
né změny, tak dojde na krizové řešení se všemi 
důsledky. První pozitivní výsledky změn lze oče-
kávat ve 2. polovině r. 2013, ale spíše na počátku 
r. 2014.

Již tradičním hostem před novým rozpočtovým 
rokem bylo vedení firmy VHOS a.s. Moravská Tře-
bová, pan ředitel ing. Šimon, pan náměstek ing. 
Šunka, pan ing. Vykydal, vedoucí provozu. Bylo 
konstatováno, že cenu vody v r. 2012 ovlivnilo 
a i v r. 2013 ovlivní navýšení DPH. Stále jsou pro-
blémy se ztrátovostí vodovodu (byly odstraněny 
4 větší poruchy a došlo ke snížení ztrát o 10%). Ve 
staré vodovodní síti jsou však ztráty 45%. I když 
byla vyřešena velká část z více jak 200 reklamací, 
což pozitivně ovlivňuje cenu stočného, není mož-

né při ceně 100 Kč/m3 realizovat stanovené úkoly. 
Do r. 2020 má mít obec Brněnec splacenu půjčku 
od firmy VHOS, ale výše současných splátek tomu
neodpovídá. Nákladová cena by pak musela být 
o polovinu vyšší. Protože starosta a Rada trvá na 
nepřekročitelnosti ceny 100,- Kč za m3, bylo schvá-
leno usnesení, že cena za vodné a stočné na rok 
2013 činí 100 Kč za m3 s tím, že případné navý-
šení nákladů nad kalkulovanou cenu vody bude 
hrazeno z rozpočtu obce a v 1. pololetí roku 2013 
se bude jednat o přefinancování úvěru u VHOS a.s.
Moravská Třebová.

Dalším zásadním bodem jednání byl návrh roz-
počtu obce na r. 2013, který přednesla paní mís-
tostarostka Eva Kozáková. Bylo konstatováno, 
že je opět zatížen značnou mírou nejistoty (změ-
na DPH, příjmy, příspěvky na žáky ZŠ, spoluúčast 
na projektech,…), podobně jako v r. 2012. Ra-
dou obce byl několikrát projednán a přepracován. 
Mimo aktivit, popisovaných na jiném místě Občas-
níku, je v něm počítáno např. s více jak 0,5 mil. Kč 
na úhradu dluhů ve splátkovém kalendáři po Prv-
ní Brněnecké s.r.o., s 0,2 mil. Kč na obnovu doslu-
hujícího vozového parku hasičů (Tranzit a Tatra) 
a samozřejmě na splácení celé řady dalších úvěrů, 
dluhů a běžných provozních výdajů. Mimochodem 
tuto poslední položku se podařilo za poslední ob-
dobí snížit o více jak 0,25 mil. Kč.

Z dalšího projednávaného programu vybírám:
 byla schválena „Vyhláška obce Brněnec 

č. 3/2012 o poplatku za komunální odpad“. Výše 
poplatku, který je odvozen z nákladů za rok 2011 
byla vypočtena na 703,- Kč. Rada obce, vzhledem 
k vysoké ceně vody, nepřistoupila k tomuto na-
výšení a navrhla zastupitelstvu ponechat popla-
tek ve stávající výši 500 Kč. Zastupitelstvo návrh 

ZPRÁVA ZE 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE BRNĚNEC V R. 2012
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Strohá čísla rozpočtu, které zastupitelstvo 
schválilo na svém zasedání v prosinci 2012 běž-
nému občanovi mnoho neřeknou. Pokusme se 
rozkrýt, co se za nimi skrývá, čím bychom rádi na-
plnili očekávání obyvatel a návštěvníků naší obce 
v roce 2013.

Naše obec není velká, ale přesto má několik 
místních částí a jejich obyvatelé mají své specific-
ké potřeby a přání. Všichni tito lidé vidí ve svém 
bezprostředním okolí, co by bylo potřeba opravit, 
postavit, změnit. 

Určitě se hned nemůže dostat na všechno a na 
všechny, ale budeme se snažit postupně tato přá-
ní řešit tam, kde to nejvíce „hoří“, ale také tam, kde 
se nám podaří získat finanční spoluúčast.

Obrovským dluhem občanům Chrastové Lho-
ty je léta slibovaný chodník a tankodrom, zvaný 

obecní komunikace. Zdá se, že by se mohlo poda-
řit obě akce – dobudování chodníku i opravu míst-
ní komunikace v tomto roce zrealizovat, a to díky 
navýšení tzv. sdílených daní, ale také vnitřním 
úsporám. Tyto akce jsou jediné, na které z mnoha 
důvodů nemůžeme získat dotaci a budou plně fi-
nancovány z rozpočtu obce.

Zničená cesta na „Sibiř“ bude opravena a spolu-
financována pomocí dotace na lesní cesty. Obecní
komunikace a cyklostezka na Podlesí by měla být 
řešena dvěma projekty od různých poskytovatelů. 
Se spoluúčastí na všechny projekty obecní rozpo-
čet počítá. Samozřejmě jsme si vědomi i špatného 
stavu dalších cest v obci, ať už cesty k bytovému 
domu v Brněnci č. 50, komunikace na „Hradčany“, 
cesty k ČOV a pod. a určitě na ně budeme, možná 
už letos nebo v blízké budoucnosti, pamatovat.

schválilo. Vzniklý propad bude dofinancován z roz-
počtu obce,

 bez připomínek byly schváleny zprávy a plány 
práce na r. 2013 kontrolního i finančního výboru,

 schválen byl dodatek č. 2 „ Programu rozvo-
je venkova obce Brněnec“, který stávající program 
rozšiřuje o opravy místních komunikací a páteřní 
cyklostezky na Podlesí,

 v aktuální informaci starosta nejprve zreka-
pituloval první polovinu stávajícího funkčního ob-
dobí (rok 2011 rok krizového řízení hospodaření 
obce, rok 2012 rok konsolidace, rok 2013 počátek 
odstraňování dlouhodobých dluhů). Byla provede-
na vnější oprava obecní kapličky, generální oprava 
MŠ v Brněnci, oprava štítu a střechy na školní dru-
žině, instalace tří fotovoltaických elektráren na 
střechách obecních budov, částečná oprava býva-
lé masny, vybudování dětského hřiště u OÚ, celá 
řada oprav po haváriích v obecních bytech, pro-

bíhá rekonstrukce školního hřiště za ZŠ v Brněnci, 
dokončuje se změna územního plánu obce a vý-
měna protihlukových oken u státní silnice včetně 
obecních budov a v neposlední řadě se podařilo 
obnovit činnost kronikáře, oživen je perspektivní 
projekt památníku židovským obětem,

 schválen byl rozpočet Mikroregionu Brně-
nec na rok 2013. V jeho rámci usilujeme o získání 
čtyř kusů krytých „posezení“. Ta mají být umístěna 
u našich MŠ a u školního hřiště,

 na závěr byla tradičně p. Kozákem, velite-
lem JSDHO Brněnec přednesena zpráva o čin-
nosti naší jednotky hasičů (podrobněji na jiném 
místě Občasníku).

Závěrem starosta poděkoval všem zastupite-
lům, Radě obce, komisím, hasičům, zájmovým or-
ganizacím a aktivním občanům za práci pro obec 
v roce 2012 a popřál k nadcházejícím svátkům.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

PLÁNY A VIZE NA ROK 2013
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Vážení spoluobčané, v měsíci dubnu letošní-
ho roku se uskuteční v naší obci opět sbírka oša-
cení a potřeb pro domácnost. Celostátní sbírku 
organizuje jako i v minulých letech humanitární 
organizace Diakonie Broumov.

Diakonie Broumov si v letošním roce připomí-
ná 20 let svého trvání a podrobné informace o čin-
nosti této organizace si můžete najít na stránkách  
www.diakoniebroumov.org.

Protože v poslední době začínají vstu-
povat do těchto sbírek některé komerční 

firmy a ohrožují tím funkčnost nezisko-
vých charitativních organizací, prosíme Vás 
tímto o podporu toho, co je pro společnost 
prospěšné a dobré. Děkujeme.

Co do sbírky NEPATŘÍ:
• ledničky, televize, počítače a jiná elektronika
• matrace, koberce
• nábytek, jízdní kola, dětské kočárky
• znečištěný a vlhký textil

Jan Datinský

INFORMACE O SBÍRCE 2013

Rozpočet nezapomíná ani na neutěšený stav 
našich bytových domů. Částka, která na ně mohla 
být schválena, rozhodně na všechny nutné opra-
vy stačit nebude. Začít alespoň pozvolna mu-
síme, protože stížnosti jejich obyvatel jsou více 
než oprávněné.

V uplynulém období došlo i ke snížení počtu 
zaměstnanců, kteří se starali o pořádek, čistotu 
a upravenost obce. V žádném případě to nesmí 
být na úkor kvality těchto vykonávaných činnos-
tí. Proto byla podána žádost o dotaci na techniku, 
která by měla pomoci výrazně zlepšit nejen kvali-
tu, ale i rychlost a četnost prováděných prací.

Velkou mezeru v občanské vybavenosti má za-
plnit v tomto roce dobudované sportovní víceú-
čelové hřiště za ZŠ v Brněnci. To bude sloužit jak 
žákům našich škol, tak široké veřejnosti. Na hřiště 
již obec v roce 2012 získala dotaci ve výši 200 tis. 
Kč a o další významnější částku máme zažádáno. 

Dokončena byla oprava Mateřské školy v Brněn-
ci tak, že k naší úplné spokojenosti zbývá už jen 
vyměnit okna. I s touto opravou budeme do bu-
doucna počítat. (i když v roce 2013 se na ni finanč-
ní prostředky již získat nepodaří). 

Okna na budovách ZŠ a MŠ v Moravské Chras-
tové se z čelních stran podařilo vyměnit v rámci 
spolupráce s ŘSD Pardubice zdarma. Ostatní okna, 
která bylo nutné vyměnit z bočních stran, finan-
cuje obec z rozpočtu roku 2013. Pokud se podaří 
Mikroregionu Brněnec získat stejně jako loni malý 
příspěvek na úpravy veřejných prostranství, rádi 
bychom dokončili parkovou úpravu okolí kapličky 
v Moravské Chrastové a umístili na vhodná místa 
čtyři zastřešená „odpočívadla“.

S malou částkou je počítáno i na zahájení re-
konstrukce naší dřívější chlouby – obecního kou-
paliště. Stranou našeho zájmu není ani nedobrý 
stavební stav historické budovy OÚ.

To je jen stručný výčet akcí, které by měl umož-
nit zrealizovat čerstvě schválený rozpočet obce. 
Samozřejmě řadu z nich jen za podmínky, že bu-
deme úspěšní při žádostech o dotaci. Dnes už mů-
žeme říci, že se tak v několika případech stalo.

Doufejme společně v úspěch i těch dalších, 
ale to už je téma jednání dalšího zastupitelstva.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
Eva Kozáková, místostarostka
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Jménem spokojených rodičů bych ráda po-
děkovala panu Petrovi a Martinovi Čuhelovým, 
Markovi Reinberkovi a Janovi Procházkovi za je-
jich obětavost a nasazení při vytvoření ledové 
plochy v Brněnci u mlýnských bytovek. Této prá-
ci věnovali spoustu svého volného času v denních 

a hlavně nočních hodinách. Umožnili tak dětem 
zpestření jarních prázdnin a dalších mrazivých 
únorových dnů.

I. Juránková

 Na webových stránkách obce je zveřejně-
na Pamětní kniha za roky 2010-11 a za rok 2012, 
kterou sepsal kronikář obce pan Miroslav Blaška. 
Na stejném místě najdete i všechna vydání Brně-
neckého Občasníku.

 Na podnět občanů bylo vydáno Nařízení rady 
obce Brněnec 1/2013, kterým se v naší obci s účin-
ností od 1.3.2013 zakazuje podomní prodej. Poru-
šení tohoto nařízení bude pokutováno a můžete ho 
nahlásit kterémukoli členovi Rady i členům Kont-
rolního výboru.

 Všechny návštěvníky Lidového domu přivítá 
velký sál v novém kabátě. Po dlouhých letech se 
podařilo vymalovat nejdůležitější prostory toho-
to zařízení. Poděkování patří nejen řemeslníkům, 
p. Polčíkovi a p. Částkovi, kteří práce vzorně pro-
vedli, ale také dobrovolníkům, především těm ze 
souboru E. Vojana.

Eva Kozáková

AKTUÁLNĚ BRUSLENÍ V BRNĚNCI

První únorovou sobotu uspořádal DS E. Vojana 
pro všechny příznivce tance, společenských setká-
ní a dobré zábavy divadelní bál, do třetice ( a tedy 
naposledy ) ve stylu 60. a 70. let. K tanci i posle-
chu zahrála již osvědčená hudební kapela MOKA 
BAND. Kromě bohaté tomboly s více než 200 cena-
mi čekal na necelou stovku platících zúčastněných 
zajímavý program. Až ze vzdáleného Hronova za-
vítali do Lidového domu naši divadelní kolegové 
a kamarádi z KIS, aby nás pobavili svým vystou-
pením a převleky z Mrazíka a Jeptišek. Z Blanska 
zase přijela předvést své umění ve stepu taneční 
skupina DANCE TAPPERS.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
sponzorům a našim příznivcům z Brněnce i široké-

ho okolí, díky nimž si snad každý z večera odnesl 
domů nejen hezké zážitky, ale i krásné a hodnotné 
ceny z tomboly. Děkujeme a vážíme si Vaší přízně!

Na závěr ještě pozvánka na příští rok, kdy se 
1. 2. 2014 můžete těšit tentokráte na MAŠKARNÍ 
BÁL. Začněte tedy přemýšlet o svých budoucích 
převlecích a my budeme rádi, když se opět přijde-
te bavit!

Milada Pavlasová, Mgr. Petra Štoudková

III. DIVADELNÍ BÁL
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Ve dnech 19. - 21. dubna 2013 se v Lidovém 
domě v Moravské Chrastové uskuteční 10. ročník 
přehlídky amatérských divadelních souborů Sně-
hový Brněnec. Protože je to jubilejní ročník, při-
pravili jsme v tomto víkendu celkem 7 soutěžních 
představení a 1 představení nesoutěžní dramatic-
kého kroužku ZŠ Mor. Chrastová. Program je sesta-
ven většinou z komedií, 6 souborů už naši diváci 
znají a novým účastníkem je DS Zmatkaři Dob-
ronín (kraj Vysočina). Porotu budou tvořit rov-
něž pánové nám známí – Prof. František Laurin, 
Mgr. Petr Kolínský, Ivan Loněk a taj. Hana Cihlo-
vá. Předpokládám, že v době, kdy budete článek 
číst, už budou v Lidovém domě v plném proudu 

práce spojené s malováním velkého sálu, že už 
budeme mít náš divadelní stánek zvelebený a té-
měř připravený na tuto vyjímečnou akci. Soubory 
se k nám vždy těší, úroveň představení je většinou 
vysoká, proto věřme, že tak bude i letos. Tímto se 
také omlouváme dětem, že se nám letos z časo-
vých důvodů nepodařilo zorganizovat v Lidovém 
domě dětský karneval.

Ještě mi dovolte touto cestou poděkovat všem 
našim příznivcům, sponzorům a přátelům za fi-
nanční příspěvky. A to nejen do tomboly na na-
šem divadelním bále, ale i na činnost našeho 
DS E. Vojana Brněnec.

Milada Pavlasová, vedoucí souboru

SNĚHOVÝ BRNĚNEC 2013

Program 10. ročníku Sněhový Brněnec
(začátky představení se mohou malinko lišit, přesné časy najdete na plakátech).

Předprodej vstupenek bude opět v drogerii v M. Ch., 
abonentky na 8 představení budou v hodnotě 350 Kč.

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME, 
přijďte se zasmát a shlédnout naše „kolegy“.

Pátek 19. 4. 2013:

16.00 DS Měst. Trnávka pohádka K. J. Erben 
PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA

18.30 Divad. klub Makov komedie Moliére 
JÍRA DENDA aneb CHUDÁK MANŽEL

21.00 JEN TAK Chvaletice komedie P. Kohout 
 AUGUST, AUGUST, AUGUST

Sobota 20. 4. 2013:

10.00 ZŠ Mor. Chrastová pohádka nesoutěžní představení
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

14.00 DS Tyl Králíky komedie A. Procházka 
VE STÁTNÍM ZÁJMU

17.00 KDO Dolní Dobrouč     komedie Dell, Sibleyras 
SLÁVA EU aneb AŤ ŽIJE DOBROUČ

20.30 DS Zmatkaři Dobronín černá 
komedie

M. Gelardi 
ZLOMATKA

Neděle 21. 4. 2013:

09.30 DS Kantoři Mikulovice  komedie M. Camoletti
NA SPRÁVNÉ ADRESE
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Ve čtvrtek 17. ledna proběhl v naší škole zápis 
dětí do 1. třídy. Přišlo celkem 40 kluků a holčiček. 
I když nakonec některé děti půjdou do školy o rok 
později, ani jeden z malých předškoláků nechtěl 
zůstat pozadu, všichni se snažili ukázat, jak dob-
ře se už na školu připravili. Malovali, počítali, po-
znávali písmenka, zpívali a recitovali na výbornou. 
Jediné, co nás opět potrápilo, byla výslovnost. Děti 
ale slíbily, že do září vše doženou. 

Za to, jak byly děti šikovné, jim nakonec děvča-
ta ze 4. třídy Apolenka Urbánková, Pavlínka Černá 
a Terezka Furchová předala dárky, které pro ně při-
pravili jejich budoucí spolužáci. 

Mgr. M. Straková, Mgr. Š. Dirrová

Ve dnech 6.1. - 12.1. 2013 naše škola spolu se 
ZŠ Březová uspořádala lyžařský kurz v Harracho-
vě, kterého se zúčastnilo 41 žáků z obou škol. Žáci  
se naučili základy lyžařské abecedy. Všichni zvládli 
sjezdovku Na zákoutí a ti lepší i sjezdovku na Čer-
tovu horu. Všichni dnes umí základní oblouk, jízdu 
v pluhu a přenášení váhy. Ti, co měli snowboard se 
naučili pod dohledem Michala Vybíhala základní 
prvky jízdy na prkně. 

Na závěr kurzu byl pro účastníky uspořádán zá-
vod ve slalomu na sjezdovce Na zákoutí, kterého 
se zúčastnilo 25 žáků z obou škol.

Kategorii dívek ovládla děvčata z Březové. Z naší 
školy byla 4. Miriam Báčová.

V kategorii chlapců obsadil 2. místo náš 
Dominik Dřevo.

Všem se v Harrachově líbilo a v závodech chtějí 
být příště ještě lepší.

Mgr. Karel Radimecký

LYŽAŘSKÝ KURZ V HARRACHOVĚ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
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 Náš klub má v současné době 17 členů. Sezo-
na začala již 35. ročníkem soutěže v Brněnci – Mo-
ravské Chrastové. Na stupních vítězů stáli Pepa 
Dudycha a Jiří Zelený, nutno vyzdvihnout i pěk-
né umístění Romana Pavlů. Další soutěže, které 
se naši modeláři zúčastnili, byla soutěž „Veliko-
noční Prostějov“, kde stál na stupních vítězů Jiří 
Zelený a čtvrté místo obsadil Mirek Sýkora. V ka-
tegorii bojové techniky obsadil Pavel Petr rovněž 
čtvrté místo.

Na přání a pozvání modelářů z Boskovic jsme 
se zúčastnili výstavy modelů místních modelářů. 

Tato účast byla přínosem pro klub, neboť jsme na-
vázali kontakty s modeláři z blízkého okolí. Poprvé 
jsme se zúčastnili soutěže v Mladé Boleslavi, kde 
jsme byli srdečně vítáni. I zde jsme stáli „na bed-
ně“. V kategorii B obsadil Pepa Dudycha 2. místo. 
V kategorii 1C vyhrál Mirek Sýkora a Jiří Zelený byl 
druhý. Ve zvláštních kategoriích získali ocenění 
Pepa Dudycha, Roman Pavlů a Jiří Zelený. Přivezli 
jsme velmi pěkné ceny. Po dlouhé odmlce jsme se 
také zúčastnili Mistrovství republiky, které se ko-
nalo v Praze. Zde skončil Roman Pavlů na 5. místě 
a Jiří Zelený na 8. místě. Tradiční podzimní soutěž 

v Jihlavě vyhrál Roman Pavlů v kategorii 1B a v ka-
tegorii 1C byl na druhém místě Jiří Zelený. Na dal-
ší podzimní soutěži „Českotřebovský vehikl“ získali 
ocenění Jarda Válek, Pavel Petr, Petr Vodička a Jiří 
Zelený. V soutěži „Žamberecký divočák“ skončil Jiří 
Zelený na 4. místě a zvláštní ocenění získali Pavel 
Petr a Jarda Válek. Po několika letech jsme opět 
vyjeli na soutěž do zahraničí, do Bratislavy. Je vel-
mi potěšitelné, že i odtud dovezli ceny Pavel Be-
henský a Petr Vodička. Za zmínku stojí i to, že se 
naši modeláři zúčastnili několika soutěží ve funkci 
rozhodčích.

Závěrem zveme všechny zájemce na 36. roč-
ník naší soutěže, který se bude konat 16. března 
2013 opět v Lidovém domě. V době od 11 hodin 
se uskuteční přednáška s leteckou tematikou. 
V 11 hodin proběhne slavnostní položení kvě-
tin k pomníku padlých z 31. října 1938 s čestnou 
stráží 3. družstva Svitavy. Prezentovat se bude 
Klub vojenství ze Svitav. Od 10 do 14 hodin bude 
možná prohlídka modelů ve velkém sále. Srdečně 
zveme občany k prohlídce i účasti na programu.

Jiří Zelený, předseda KPM Brněnec

MALÉ OHLÉDNUTÍ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ 
ZA UPLYNULOU MODELÁŘSKOU SEZONOU 2012
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V prosinci 2012 bylo ze státní dotace, která čini-
la 10 000 Kč, pořízeno elektrické kalové čerpadlo. 
Čerpadlo je určené k čerpání vody znečištěné ob-

sahem písku, bláta, drtě, jílu a podobných hmot, 
avšak není určeno k čerpání hořlavin a ropných 
produktů.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

PŘEHLED ZÁSAHŮ JSDHO BRNĚNEC V II. POLOLETÍ ROKU 2012

DATUM ZÁSAH ÚČAST 
ČLENŮ

1 1.7. Brněnec – Podlesí – Požár lesa 8
2 4.7. Brněnec – Vytažení sudu s asfaltem z potoka 4
3 17.8. Moravská Chrastová č. 230 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1
4 19.8. Moravská Chrastová č. 230 – Otevření zabouchnutých dveří od bytu 1
5 15.9. Březová nad Svitavou – Taktické cvičení – požár bývalého kravína 5
6 16.9. Moravská Chrastová č. 195 – Snesení a naložení pacienta do sanitky (Juránek Jiří) 5
7 10.10. Moravská Chrastová č. 77 – Pokácení stříbrného smrku 2
8 19.10. Moravská Chrastová – Autonehoda 9
9 21.10. Moravská Chrastová – Mariánské údolí – Požár vykotlaného stromu v lese 2

10 10.11. Chrastavec – Taktické cvičení – dálková doprava vody 6
11 10.11. Moravská Chrastová – Ořezání větví břízy ohrožující rodinný dům a chodce 6
12 11.11. Brněnec č.36 – Snesení a naložení pacienta do sanitky (Bauer Jaromír) 7
13 25.11. Pohledy – Čerpání vody z odpuštěného rybníka 2
14 28.11. Želivsko – Pokácení stromu ohrožujícího bezpečnost osob 4

V loňském roce měla JSDHO 27 zásahů.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Typ čerpadla 50 ASH 21.1
Frekvence 50 Hz
Jmenovitý proud 8,2 A
Průtok 12 m3/hod
Příkon čerpadla 1,6 kW
Otáčky motoru 2840 ot/min
Hmotnost čerpadla 24 kg
Maximální ponor čerpadla 10 m
Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C
Max. hustota čerpané kapaliny 1150 kg/m3

NOVÝ TECHNICKÝ PROSTŘEDEK VE VÝZBROJI  JSDHO BRNĚNEC
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Pamětníci i mladší členové hasičského sbo-
ru v Moravské Chrastové jistě znají příběh staré-
ho hasičského „Citroenu“, který byl dlouholetou 
součástí vybavení místních hasičů. Přes veškerou 
snahu, hlavně z finančních důvodů, se nepodařilo

toto auto dostat do stavu, ve kterém by mohlo být 
využíváno a jako veterán dělat radost hasičům i ve 
svém automobilovém důchodu.

Náhoda tomu chtěla, že se o existenci toho-
to automobilu dozvěděli lidé z generálního ředi-
telství Hasičského záchranného sboru ČR v Praze, 
kteří nás navštívili s velmi výhodnou nabídkou. 
Jednání se kromě plk. Ing. Luďka Prudila a p. Vlas-
timila Studeného zúčastnili zástupci SDH Morav-
ská Chrastová a vedení obce Brněnec. Výsledkem 
jednání je dohoda o zápůjčce tohoto automobi-

lu, který bude za finanční spoluúčasti Obce a snad
i sponzorů opraven a vystaven v Expozici požární 
ochrany HZS České republiky ve Zbirohu. Samo-
zřejmě to v žádném případě neznamená, že by 
naši hasiči o tento klenot přišli, automobil nám 
muzeum pomůže opravit, ale jeho vlastníkem zů-
stane Obec Brněnec, v jejímž majetku je po doho-
dě s SDH Moravská Chrastová od r. 2004. Bylo nám 
přislíbeno, že na případné oslavy SDH nebo obce 
muzeum dopravu automobilu zajistí, počítáme 
i s tím, že zápůjčka bude časově omezená.

Věříme, že se dobrá věc podaří a návštěvní-
ci největší expozice hasičské techniky ve střed-
ní Evropě si budou prohlížet i auto hasičů 
z Moravské Chrastové.

Eva Kozáková

HASIČSKÉ AUTO NA VÝSTAVU DO MUZEA

STATISTIKA VÝJEZDŮ JSDHO BRNĚNEC OD ROKU 2007

UDÁLOST/ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Požár 3 3 6 7 4 9

Technický zásah 3 3 12 16 21 13
Dopravní nehoda 1 1 1 1
Planný poplach 1
Taktické cvičení 1 2 1 1 1 3

Prověřovací cvičení 1 1
CELKEM UDÁLOSTÍ 6 7 18 24 26 27
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STRAVA
Základem detoxikační kúry jsou lehké čistící 

potraviny – např. listová zelenina, červená řepa, 
chřest, ovoce. Upřednostňujte sezónní domá-
cí produkty – jsou ošetřeny menším množstvím 
chemikálií. Snižte konzumaci červeného masa, 
uzenin, plnotučných mléčných výrobků a potravin 
obsahujících nasycené tuky. Omezte přísun soli 
a potravin s různými dochucovadly, konzervační-
mi látkami a chemickými barvivy.

PITNÝ REŽIM
Každý den bychom měli vypít průměrně 2,5 l te-

kutin – k doplňování pitného režimu jsou vhodné 
neslazené čaje (zelené, ovocné, bylinné), voda nebo 
ovocné a zeleninové šťávy. K detoxikaci organismu 
se používají bylinné čaje obsahující např. kopřivu, 
heřmánek, břízu, řeřichu, řebříček a ostropestřec, 
které stimulují funkci jater a ledvin. Po celou dobu 
detoxikační kúry se vyhněte alkoholu a nikotinu!!! 
Omezte pití kávy, nápojů obsahujících kofein, čer-
ného čaje a sycených a slazených nápojů.

ZDRAVÝ POHYB 
A DOSTATEK SPÁNKU

Snažte se pravidelně cvičit alespoň jedenkrát 
denně. Pokud vám to dovolí zdravotní stav, kom-
binujte pohyb a sport se saunou. Dopřávejte si do-
statek spánku, protože tělo se detoxikuje během 
noci. K dodržování správné detoxikační kúry je 

nutné, aby bylo vaše tělo bez zdravotních potíží 
a v kondici. Proto konzultujte pozitivní a negativní 
účinky na váš organismus s ošetřujícím lékařem. 
Odměnou za dodržování několika základních pra-
videl pro vás bude nejen jaro bez „jarní únavy“, 
ale také svěží pleť a úsměv na tváři, kterým přiví-
táte první jarní paprsky. 

Pravidelný sloupek připravuje: 
PharmDr. Lenka Klementová

Cítíte se po letošní dlouhé zimě unavení, bez energie, kolísá vám váha nebo vás často bolí hlava? 
Pokud pozorujete obdobné příznaky, je nejvyšší čas na očistnou kúru – začátek jara je ideální období.

Během zimy se v našem těle uložilo velké množství odpadních látek (toxinů). Tyto látky se do těla do-
stávají z ovzduší, léků, jídla i pití a mohou oslabovat imunitní systém, způsobit únavu i ovlivnit naši ná-
ladu. Máme pro Vás několik základních typů na jarní očistu, která prospěje vašemu tělu a doplní vám 
energii a vitalitu.

RADÍ VÁM NÁŠ OBČASNÍK – JARNÍ OČISTNÁ KÚRA

RECEPTY
ZELENÝ NÁPOJ PLNÝ ENERGIE:

Hrst mladých lístků kopřivy pro-
mačkejte a opláchněte teplou vodou 
(odteče žahavá kyselina mravenčí). 

Lístky rozmixujte s vodou a směs 
nechte 15 minut ustát v nekovové 

nádobě. Poté přeceďte a pijte šálek 
nápoje třikrát denně.

DETOXIKAČNÍ KOKTEJL:
Rozmixujte lněné a sezamové 

semínko s vločkami, sušenou syro-
vátkou, vodou a čerstvým ovocem, 
nebo čerstvě připravenou zelenino-
vou šťávou, do směsi přidejte bílý 

jogurt, můžete přidat bylinky nebo 
skořici. Pijte nápoj jednou denně.

Recepty čerpány z: 
www.ireceptar.cz/zdravi, www.celostnimedicina.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

GRATULUJEME
KTEŘÍ OSLAVILI A OSLAVÍ V LEDNU AŽ BŘEZNU TOHOTO ROKU 

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ. PŘEJEME JIM DO DALŠÍCH LET HODNĚ 
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A RADOSTI ZE ŽIVOTA.

Havlíčková Věra 88 let
Štempelová Blažena 86 let 
Vejdová Marie 86 let
Hromádka Jaroslav 85 let
Kubín Edvard 85 let
Najmanová Waltraut 84 let
Štempel František 84 let

Král Oldřich 82 let
Marková Marta 82 let
Trtílek Karel 82 let
Dočekalová Jarmila 81 let
Bomberová Ludmila 80 let
Klimek František 80 let

Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu se zákonem
(č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této 
rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo telefonicky Obecnímu úřadu.

Sociální komise a Obecní úřad Brněnec


