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Stává se tradicí, že Veřejné zasedání Zastupitel-
stva obce Brněnec bývá poměrně hojně navštíveno 
věřejností a zastupitelé, u kterých je účast povin-
ností, jsou přítomni téměř ve 100%. Tak tomu bylo 
i tentokrát, 27. září.

Z projednávaného programu vybírám:
 zástupcem firmy SULKO p. Číhalou byla před-

nesena krátká informace o zahájení montáže 
protihlukových oken na vybraných domech. Vy-
měněno bude přibližně 500 oken v ceně 5 milionů 
korun. Dosavadní průběh přinesl minimum nejas-
ností, proto byla diskuze krátká.

 Místostarostka Eva Kozáková informovala 
o úspěšném zrušení První Brněnecké s.r.o.. Obec 
ke dni 10. 7. 2012 přebrala veškerý majetek včetně 
dluhů. Ty činí asi 850 tisíc a budou postupně hraze-
ny dle smluvených splátkových kalendářů jednotli-
vým věřitelům. Ten největší ve výši více jak 4,2 mil. 
však byl vůči Obci. V diskuzi zazněl názor, že díky 
založení První Brněnecké máme nyní ve vlastnictví 
Lidový dům, který byl hlavní příčinou jejích špat-
ných hospodářských výsledků. S tímto názorem 
starosta nesouhlasil. Splátky za Lidový dům hradí 
formou nájemného Obec a hlavní příčiny deficit-
ního hospodaření byla neprůhlednost účetnictví, 
chybný podnikatelský záměr, ale zejména její špat-
né řízení. To je názorně vidět na hospodářském vý-
sledku Lidového domu. Například v r. 2006 byla 
ztráta v jeho hospodaření více jak 1,4 mil. Kč. Po 
letité kritice se podařilo konečně v r. 2009 prosadit 
zásadní změny a proto měl Lidový dům v roce 2010 
poprvé vyrovnané hospodaření.

 Pokračují práce na změně č.1 územního plánu 
obce. Dne 17.10. proběhlo na katastrálním úřadu 

ve Svitavách tzv. ústní projednání, což je posled-
ní krok před závěrečnou procedurou a konečným 
schválením kompetentními úřady.

 Jsou nebo budou podány žádosti o dotace, 
např. na splátky úroků, místní komunikace nebo 
techniku na služby v obci.

 V měsíci září byly dokončeny vnější i vnitř-
ní opravy po havárii v MŠ a ZŠ v Brněnci. Celková 
investice do oprav budov a odvodnění přilehlého 
školního hřiště je cca 650 tis. Kč. Do užívání dětem 
bylo slavnostně předáno i nové krásné dětské hřiš-
tě v areálu OÚ. Na jeho financování se významně
podíleli sponzoři. 

 Díky úsporám byla opravena fasáda škol-
ní jídelny včetně zateplení severního štítu. Z pro-
nájmu ploch střech na umístění fotovoltaických 
panelů byla opravena střecha na zadním traktu 
budovy školní jídelny.

 Pokračují práce na rekonstrukci školního 
hřiště v Brněnci. Jedná se o dvouletou akci. Letos 
bude dokončeno oplocení včetně opěrných zídek a 
osvětlení. Bude dokončena polovina plochy hřiš-
tě včetně umělého povrchu tak, aby byla schop-
na provozu. K dokončení druhé etapy rekonstrukce 
dojde během příštího roku.

 Činíme pokusy o využítí investic z předešlých 
období např.:

a) Dům seniorů – zatím je znám hrubý návrh 
od developerské firmy, v případě pozitivního 
vývoje bude veřejnost informována.

b) Muzeum Oskara Schindlera – probíhají jed-

ZPRÁVA ZE 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE BRNĚNEC V R. 2012
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Od samého počátku nového volebního období 
bylo jedním z nejdůležitějších úkolů vedení Obce 
vyřešit neudržitelnou situaci v První brněnecké 
s.r.o. Společnost, založená původně jako jakési 
technické služby, zajištující také veškerou ekono-
mickou činnost, rozhodně nesplnila svůj účel a té-
měř od počátku své existence byla vysoce ztrátová. 
Dobré zkušenosti z jiných obcí naší velikosti, které 
založily s.r.o. za stejným nebo podobným účelem, 
jsou velmi ojedinělé. Úspěch podniku by vyžado-
val silný podnikatelský záměr, který by zajistil zisk 
společnosti pokrývající ztrátové činnosti pro obec 
a samozřejmě dobrého manažera. Tyto aspekty 
bohužel chyběly, což minulé vedení dlouho nechá-
palo. Neumělo a hlavně nechtělo situaci řešit. Spo-
lečnost spěla k nákladné likvidaci a jen zázrakem 
se nedostala kvůli svému předlužení do insolven-
ce. V ohrožení byl i Lidový dům, o který tak obec 
mohla přijít.

Na konci loňského roku jsme navázali s pomocí 
naší daňové poradkyně spolupráci s renomovanou 

advokátkou, která navrhla ojedinělé a průkopnic-
ké řešení – převzetí jmění, neboli fúzi. Je to právní 
krok běžný u podnikatelských subjektů, ovšem ve 
vztahu Obec jako jediný společník a s.r.o. to zatím 
nikdo nezkusil - byli jsme první. Protože se celou 
záležitost podařilo dovést do zdárného konce, jistě 
najdeme v budoucnu dost následovníků.

Ke dni 10.7.2012 První Brněnecká s.r.o. zanikla! 
Její jmění a bohužel i závazky převzala Obec Brně-
nec. Nákladem tohoto aktu byly „pouze“ odměny 
advokátky a daňové poradkyně, správní poplatky. 
Konečným narovnáním budou úhrady dluhů, kte-
ré za První Brněneckou věřitelům splatí Obec for-
mou splátkových kalendářů. Je to však nepoměrně 
méně, než by stála likvidace společnosti. S uspo-
kojením tedy můžeme konstatovat, že se nám po-
dařilo tento nelehký, ale důležitý úkol splnit.

Eva Kozáková

nání v Senátu PS ČR a s představitelem židov-
ské obce.

 Po dokončení na letošek naplánované části 
výstavby školního hřiště bude pokračovat úprava 
prostranství za kapličkou. Cílový stav je vybudová-
ní parčíku.

 Všem zastupitelům bylo uloženo předkládat 
návrhy v souvislosti s přípravou rozpočtu Obce na 
příští rok. Mimo dofinancování rozpracovaných
akcí a spoluúčasti na předložených projektech by 
mělo být pamatováno i na výstavbu chodníku do 
Chrastové Lhoty, akutní opravy bytového fondu, 
opravu severní strany Lidového domu a zahájení 

postupné opravy areálu koupaliště, místních ko-
munikací atd.

 Bez připomínek byly schváleny zprávy kont-
rolního a finančního výboru.

Závěrem starosta zrekapituloval těžkou situaci 
obce přede dvěma roky. Připomněl, kdo nám teh-
dy pomohl a požádal, abychom na to nezapomí-
nali. Poděkoval zastupitelům a občanům za účast 
na jednání, aktivní přístup a pozval je k nadcháze-
jícím volbám. 

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

KONEC PRVNÍ BRNĚNECKÉ S.R.O.
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Dne 4.10.2012 zástupci naší obce navštívili 
Senát Parlamentu ČR, kam jsme byli pozváni ře-
ditelem sekretariátu předsedy Senátu PaedDr. 
Jaroslavem Müllerem. Z původně pozvaných je-
denácti členů Rady, zastupitelů a představitelů 
veřejného života v obci, se jich návštěvy Prahy zú-
častnilo šest.

Úvodním zážitkem pro všechny byla speciální 
prohlídka prostor Valdštejnského paláce, kde sídlí 
horní komora Parlamentu ČR, včetně velkého jed-
nacího sálu.

 Poté následovalo jednání, na které byl panem 
ředitelem přizván i poradce předsedy Senátu Mgr. 
Ondřej Gabriel. Jeho přítomnost na schůzce nebyla 

náhodná. Pan Gabriel v létě letošního roku natočil 
s pamětníkem působení Oskara Schindlera v Br-
něnci panem Eduardem Kubínem materiál,  kte-
rý bude filmovým dokumentem o dění v naší obci
za 2. světové války. V současné době zpracovává 
žádost na filmový fond o přidělení grantu a ne-
ní vyloučeno, že na motivy vyprávění p. Kubína 
bude natočen i celovečerní hraný film. Dále bylo
potvrzeno, že prostřednictvím pana ředitele dojde 
v nejbližších dnech ke schůzce s vysokým předsta-
vitelem Židovské obce, na které bude konzultová-
na možnost financování plánovaného památníku
židovským vězňům v továrně Oskara Schindlera. 
Oběma pány nám byla přislíbena i pomoc při ma-
pování vzdálené historie naší obce.

Eva Kozáková

NÁVŠTĚVA SENÁTU

VÝSLEDKY VOLEB 12. AŽ 13. 10. 2012 

ZASTUPITELSTVO PARDUBICKÉHO KRAJE
Celkový počet oprávněných voličů: 1118
Voleb se zúčastnilo: 441

Počet platných hlasů: 405
Účast v procentech: 39,45%

POŘADÍ STRANA POČET HLASŮ
1 Česká strana sociálně demokratická 137
2 Komunistická strana Čech a Moravy 101
3 Koalice pro Pardubický kraj 33
4 Občanská demokratická strana 30
5 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 22
6 Strana soukromníků České republiky 17
7 TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj 13
8 Východočeši 9
9 Suverenita – Strana zdravého rozumu 9

10 Sdružení sportů České republiky 8
11 Nezávislí 6
12 Česká pirátská strana 5
13 Moravané 4
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14 Strana svobodných občanů 4
15 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 2
16 Strana zelených 2
17 Dělnická strana sociální spravedlnosti 2
18 Komunistická strana Československa 1

SENÁT PARLAMENTU ČR – 1. KOLO
Celkový počet oprávněných voličů: 1118
Voleb se zúčastnilo: 440

Počet platných hlasů: 387
Účast v procentech: 39,36%

POŘADÍ KANDIDÁT POČET HLASŮ
1 Radko Martínek 151
2 Zuzka Bebarová Rujbrová 91
3 Stanislav Vodička 50
4 Harald Čadílek 48
5 Vojtěch Stříteský 35
6 Hana Štěpánová 12

SENÁT PARLAMENTU ČR – 2. KOLO
Celkový počet oprávněných voličů: 1113
Voleb se zúčastnilo: 207

Počet platných hlasů: 205
Účast v procentech: 18,60%

POŘADÍ KANDIDÁT POČET HLASŮ
1 Radko Martínek 141
2 Zuzka Bebarová Rujbrová 64

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM ZA ÚČAST VE VOLBÁCH.

Milí spoluobčané,
přejeme Vám krásné

a klidné prožití Vánočních svátků.
Do blížícího se nového roku 2013

pak především zdraví,
pohodu a nezbytnou trošku štěstí.

Děkujeme těm, kteří se v právě končícím roce
podíleli na zlepšování života v naší obci

a těšíme se na přátelskou spolupráci
v roce příštím.

vedení obce Brněnec
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Letos ke konci léta se naši nejmenší konečně 
dočkali. Brněnec byl snad poslední obcí v širo-
kém okolí, které chybělo dětské hřiště. Jeho zříze-
ní bylo naším téměř prvořadým úkolem. Finanční 

situace je taková jaká je, bylo proto nezbytné na 
stavbu hřiště sehnat peníze. Jako v mnoha jiných 
případech nelehký úkol. Po dvou neúspěšných po-
kusech o získání dotace přistoupil starosta k od-
vážnému kroku a oslovil všechny podnikatele 

v naší obci a okolí s žádostí o pomoc – a dostalo 
se nám jí. Z celkové ceny hřiště, necelých 185 tis. 
Kč, nám poskytla firma Penam a.s, jejímž majite-
lem je Ing. Andrej Babiš, 101 968,- Kč, firma Re-
mat Letovice pana Procházky věnovala 50 tis. Kč 
a firma EPR Praha pana Bronislava Prudila věno-
vala 10 tis. Kč. Do připraveného a oploceného pro-
storu u Obecního úřadu tak mohla firma Bonita
Group s.r.o. instalovat vybrané prvky. Hřiště ještě 

není úplně dokončené, v rohu chybí domeček pro 
děti a celý areál bychom rádi rozšířili o velkou le-
zeckou sestavu.

Ve středu 5. září bylo nové hřiště slavnostně ote-
vřeno. Předáním symbolického šeku z rukou ředi-
tele firmy Penam a.s. Miroslava Hanika byl stvrzen
nejvyšší dar. Rádi bychom touto cestou poděkovali 
i sponzorům, kteří poskytli občerstvení pro děti – 
firmě Qanto Svitavy a panu Jaroslavu Niederlemu,
ředitelce MŠ U dvou sluníček za výborné koláčky, 
které pro děti zajistila, dále zaměstnancům Obce, 
kteří se podíleli na výstavbě hřiště i na organizaci 
slavnostního odpoledne a v neposlední řadě všem 
dobrovolníkům pod vedením paní Míly Pavlasové.

Na fotografie ze slavnostního otevření se může-
te podívat na www.brnenec.cz.

Eva Kozáková

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
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V pondělí 10. září 2012 se pedagogové Základ-
ní školy v Moravské Chrastové zúčastnili přednáš-
ky o první pomoci. 

Naše velké poděkování patří panu Milanu Čer-
mákovi ze Záchranné zdravotní služby Svitavy za 
výbornou prezentaci o této problematice. Cílem 
bylo získání dalších vědomostí a informací, jak 
poskytnout první pomoc žákům, kteří si způsobí 
zlomeninu, odřeninu nebo poranění, které může 
ohrozit jejich život. Během hodiny a půl jsme se 

dozvěděli mnoho teoretických znalostí a zajíma-
vostí. Po této části jsme si vše zkusili i praktic-

ky – všichni víme, že teorie a praxe se občas liší 
– někteří si zkusili stabilizovanou polohu, jiní 
zkoušeli měřit tlak a tep, pár z nás vyzkoušelo 
i měření cukrů v těle pomocí glukometru. 

Všichni bychom se měli o toto téma zajímat, ni-
kdy nevíme, kdy na ulici potkáme někoho, kdo bu-
de naši pomoc potřebovat. 

Mgr. Eva Švancarová

Žáci třetího a čtvrtého ročníku navštěvují od 
10. září krytý plavecký bazén ve Svitavách, kde 
absolvují 10 lekcí plaveckého výcviku. Chlap-
ci a děvčata byli rozděleni do čtyř družstev pod-
le svých plaveckých dovedností. Děti se bez obav 
vrhly do vody a pod vedením zkušených učitelů 
plavání se učí různým plaveckým stylům s pomůc-
kami i bez.

Proč je plavání důležité? Plavecká gramotnost 
představuje určitou životní hodnotu trvalého cha-
rakteru, patří k základním znalostem a dovednos-
tem vzdělaného člověka. Plavání příznivě působí 
na rozvoj dýchacího systému, stimuluje činnost 
srdce a prospívá oběhovému systému, odlehčuje 
páteři a celému pohybovému aparátu. Pohyb ve 

vodě napomáhá otužování organizmu. Plavání je 
velmi prospěšná tělovýchovná aktivita, má celko-
vě příznivé účinky na organizmus, rozvíjí vytrva-
lost, dítě získává pocit jistoty a tím zvyšuje svoji 
sebedůvěru a sebeovládání. Plavecká výuka vede 
k houževnatosti, cílevědomosti, kázni, sebeovlá-
dání a schopnosti překonávat překážky.

Mgr. Eva Švancarová

PLAVECKÝ VÝCVIK

JSOU TISÍCE CHOROB, ALE JENOM JEDNO ZDRAVÍ 
ANEB I MY SE VZDĚLÁVÁME
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V pondělí 3. září 2012 slavnostně zahájilo 
26 prvňáčků v ZŠ Brněnec svůj první školní rok. 
Všichni si přinesli krásné nové aktovky, se který-

mi se vyfotografovali. Děti přišla přivítat paní ře-
ditelka Lenka Kašparová a paní místostarostka 

Eva Kozáková. Všem prvňáčkům přejeme úspěšný 
školní rok.

Mgr. Radomíra Ondráčková

Ve středu 26.9.2012 se žáci ZŠ Moravská Chras-
tová zúčastnili závodu v přespolním běhu ve Svita-
vách. Tato soutěž se konala již po několikáté a my 
nemohli chybět při reprezentaci naší školy. 

Žáci závodili v různých kategoriích, byli rozděle-
ni podle věku, na chlapce a dívky.

Konkurence byla letos veliká, ale nezalekli jsme 
se a naopak se řídili mottem: “Není důležité vy-
hrát, ale zúčastnit se”.

Před startem byla na závodnících vidět velká ner-
vozita i strach, ale vše zmizelo při prvním výstřelu. 

V kategorii dívky 4. tříd se za ZŠ Moravská 
Chrastová zúčastnila Tereza Furchová (5. mís-
to), za chlapce Šimon Mauer (4. místo) a Fi-
lip Bačovský (16. místo).

V kategorií dívky 5. tříd se zúčastnila pou-
ze Tereza Venigerová (8. místo), za chlapce 
5. tříd  Tobiáš Havlíček (14. místo).

V kategorii dívky 6. až 7. tříd běžely Natálie 
Knötigová (15. místo), Rosálie Urbánková             
(20. místo) a Věra Divišová (27. místo). 

Tato skupina byla v celém závodě nejpočetnější. 

V kategorii chlapci 6. až 7. tříd si zaběhli tři 
chlapci David Hynek (15. místo), Jan Jelínek          
(14. místo) a Ondřej Hertl (10. místo).

Za kategorii dívky 8. až 9. tříd se zúčastni-
la dvě děvčata, Kateřina Blažková (16. místo) 
a Monika Jílková (25. místo).

Za kategorii chlapci 8. až 9. tříd se zúčastni-
li Martin Culík (15.  místo), Jan Procházka 
(9. místo) a Radek Crha (21. místo). 

Všichni sportovci se vrátili v pořádku domů 
a během celého odpoledne si užili plno legrace. Za 
ZŠ Moravská Chrastová děkujeme všem, kteří naši 
školu v tomto přespolním běhu reprezentovali a už 
teď se těšíme na příští rok.

Mgr. Eva Švancarová, Ing. Andrea Luňáčková

PŘESPOLNÍ BĚH

UŽ JSME ŠKOLÁCI
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Již sto let uplynulo od chvíle, kdy skauting pronikl na české území. Skauti z Brněnce 
se rozhodli oslavit toto jubileum skautským týdnem, který trval od 12. do 21. října 2012. 

Zahájením oslav za přítomnosti sponzorů a přá-
tel veřejnosti byla otevřena skautská výstava pre-

zentující činnost střediska, která trvá již 22 let. 
Výstavu během týdne navštívilo více než 350 lidí. 
Návštěvníci měli možnost na vlastní oči vidět, jak 
vypadá skautská klubovna nebo podsadový stan, 
který je ve světě raritou a na skautských táborech 

přec běžnou věcí. V rámci tohoto týdne se konalo 
několik dalších akcí pro skauty i širokou veřejnost.

MISIJNÍ POUŤ – MUZLOV
Kapli sv. Františka Xaverského v Muzlově osud 

příliš nepřál. Nucený odchod německého obyva-
telstva po 2. světové válce a následná výstavba vo-
dovodu (Březová-Brno), byla pro tuto malou vísku 
pomyslnou poslední kapkou. Muzlov tedy zaniká, 
na dlouhá léta upadá v zapomnění… Až díky ini-
ciativě a odhodlání místního katolického kněze 
– p. Michuta se o této zapomenuté kapli nejen 
mluví, ale dochází i na činy. A to by nebyli skauti, 
kdyby nepřidali ruku k dílu. V létě tu totiž zástup-
ci oddílů z Brněnce, Jevíčka, Moravské Třebové 
a Náchodska společně strávili týden a pod vede-

SKAUTSKÝ TÝDEN JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI
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ním pana faráře se pustili do nejnutnějších oprav. 
V sobotu 20. října se zde konal další, již třetí ročník 
Misijní pouti, kdy si připomínáme životní odkaz 
patrona kaple sv. Františka Xaverského, jenž pat-
řil mezi největší misionáře. Průvod skautů vyrazil 
od Lidového domu v Moravské Chrastové a pokra-
čoval podzimně vybarvenou krajinou přes Podlesí, 
Březovou a Dlouhou. Následovala slavnostní mše 
(na Muzlově po 65 letech), v jejímž závěru byl po-
svěcen oddílový prapor skautů z Brněnce a proběhl 
dárkový prodej, jehož výtěžek byl věnován na mi-
sie. Opékaly se buřty a na své si přišli i ti nejmenší, 
pro které byly přichystány zajímavé soutěže.

COUNTRYBÁL
V sobotu 20. října se milovníci country hudby 

a příznivci skautingu dočkali pomyslné třešničky 
na dortu. Kapela Ponny expres připravila atrak-
tivní pásmo rychlých i pomalých country písní. 
V mžiku se taneční parket ve velkém sále lidového 
domu začal plnit prvními nadšenci. Taneční skupi-
na Honky Tonk, která okořenila program několika 
vystoupeními i taneční scénkou, se s laiky podě-
lila o pár základních tanečních kroků, a tak se sál 
stal pro tento okamžik školou tance. „Je to zákon 
schválnosti. Čím menší prostory, tím více lidí má 
zájem se učit country tancům.“, konstatovala jed-
na z členek taneční skupiny. Nakonec se ani malý 
prostor nestal překážkou, a spíše naopak přispěl 
k velmi dobré a přátelské atmosféře. Vyznavači 
lehkého hazardu mohli zariskovat v rámci skaut-
ské tomboly, kde se hrálo o vskutku hodnotné 
ceny. Ke konci večera se o nevídanou zábavu po-
staral nefalšovaný cowboy, který se bičem oprav-
du uměl ohánět s dechberoucí přesností.

MŠE ZA ČESKÝ SKAUTING
Během nedělního rána byla v kostele sv. Barto-

loměje ve Březové nad Svitavou odsloužena mše 

za český skauting; jako výraz poděkování všem, 
kteří se zasloužili o šíření skautské myšlenky.

BRNĚNECKÝ MEGÁČ
Crossový běh Brněnecký megáč, který pořádá 

Jiskra Brněnec ve spolupráci se skautským středis-
kem, se stal dobrou příležitostí pro to, aby skauti 
symbolicky vběhli do nového století. 

Jménem skautského střediska v Brněnci děku-
jeme všem, kteří se na realizaci skautského týd-
ne podíleli, zvláštní poděkování patří OÚ Brněnec 
a všem sponzorům.

Kateřina Kozáková, Vlastimil Bednář
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Na našem 9. Sněhovém Brněnci v dubnu letoš-
ního roku jsme si s hrou Viliama Klimáčka KOMU-
NISMUS vybojovali nominaci na 43. ročník Národní 
přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vy-
sokém nad Jizerou – Krakonošův divadelní pod-
zim. Proto byla největší snaha ještě pilovat drobné 
nedostatky, abychom uspěli. A nebyla to snaha 
marná. V pondělí 15.10. jsme hráli ve Vysokém 
v 9 hod. pro gymnazium ze Semil a večer v 19:30 
pro veřejnost. V obou případech byl sál plný a divá-
ci byli spokojeni. Zvlášť mladá generace byla pře-
kvapena nebo spíš zaskočena tématem hry, neboť 
se o období totality ve škole neučí. Na závěrečném 
hodnocení v sobotu 20. října jsme převzali dvě vel-
ká ocenění, a to Dušan Blažka za roli vyšetřovate-
le a František Lešovský (kamarád z Měst. divadla 
Brno) za scénografii. Představením ve Vysokém
předcházela zájezdová představení s touto hrou 
v září a říjnu ve Svitavách, Letovicích a Brně (Kabi-
net múz). Další zájezdy nás čekají 17.11. v Poličce 
a 24.11. v Bystrém.

Zároveň jsme začali zkoušet další novou hru 
– vracíme se ke komediím – Stefan Vogel: DOB-
ŘE ROZEHRANÁ PARTIE. Je pravda, že divák se jde 

do divadla pobavit, zasmát a zapomenout na běž-
né denní starosti. Takže věřme, že se hra povede 
a splní svoje poslání pobavit co nejvíce lidí. Pre-
miéru předpokládáme v únoru až březnu příštího 
roku, aby bylo možné s ní soutěžit na 10. jubilej-
ním ročníku Sněhového Brněnce (19.4. – 21.4.).

DIVADELNÍ BÁL bude v sobotu 2. února 2013 
zřejmě opět ve stylu 70. – 80. let. Pokud by se styl 
měnil (zvažujeme „pohádka“), dáme včas vědět 
na webových stránkách.

A ještě mi dovolte vzpomenout a poděkovat 
naší kamarádce a kolegyni ze souboru ZUZCE VAŇ-
KOVÉ, která v minulých dnech tragicky odešla. Kdo 
jste ji ve Světácích viděli hrát, určitě na to nezapo-
menete. Bylo s ní veselo, bylo to krásné, leč krátké. 
Zuzko díky, nezapomeneme.

Milada Pavlasová, ved. DS E. Vojana Brněnec.

INFORMACE Z DS E. VOJANA BRNĚNEC

Ve středu 20.6.2012 v 10 hod jednotka ve slo-
žení Milan Štrof, Petr Čuhel a Marek Reinberk pro-
vedla besedu a ukázku pro mateřské školky.

Děti se sešly v Brněnci v prostoru bývalé uhel-
né skládky, kde je a paní učitelky přivítal velitel 
jednotky Ondřej Kozák. Velitel dětem z mobilního 
telefonu přehrál zvuk hasičské sirény, která vyhla-
šuje požární poplach. Za několik okamžiků přijela 
automobilová cisterna CAS 32 T-148 v plné pará-

dě za použití zvukového a světelného výstražného 
signálu. Některé děti se bály, některým se rozzáři-
la očka. Potom následovala řada otázek z řad dětí. 
Největším zážitkem pro děti bylo vylézt na hasič-
ské auto a zastříkat si z hadice. Jako zlatý hřeb 
ukázky bylo hašení lafetovou proudnicí umístě-
nou na vozidle (tzv. dělo).

Ondřej Kozák

JSDHO – UKÁZKA PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU 
BRNĚNEC A MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
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PŘEHLED ZÁSAHŮ JSDHO BRNĚNEC ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2012

DATUM ZÁSAH ÚČAST ČLENŮ

1 6.1. Bohuňov – požár rodinného domu 7

2 18.2. Půlpecen, Rozhraní, Stvolová, Moravská Chrastová 
– vyhledávání pohřešované osoby (Jiří Kovář) 10

3 16.3. Březová nad Svitavou – požár travního porostu 6

4 20.3. Moravská Chrastová – otevření zabouchnutých dveří bytu 1

5 22.3. Planý poplach – Rozhraní – pálení klestí 5

6 9.4. Březová nad Svitavou – požár automobilu (dodávky) 7

7 18.4. Moravská Chrastová, Brněnec – čištění dešťové kanalizace 
a zalití sadby stromků 2

8 25.4. Brněnec – požár trávy 2

9 9.5. Bělá nad Svitavou – požár lesa 4

10 10.5. Bělá nad Svitavou – požár lesa 3

11 19.5. Rozhraní – požár boudy na nářadí 6

12 19.6. Skrchov – taktické cvičení – požár podniku Teluria 5

13 28.6. Moravská Chrastová – čištění kanálu 2

NOVÉ DÝCHACÍ PŘÍSTROJE VE VÝZBROJI JSDHO BRNĚNEC

• Hmotnost přístroje: 14 kg
• Objem ocelové lahve: 7 litrů
• Obsah lahve 

– stlačený vzduch: 1800 litrů

Od května letošního roku byly do 
jednotky pořízeny dva přetlakové 
dýchací přístroje AUER.
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Počasí tentokrát přálo a na trať 13. ročníku 
tradičního běžeckého krosového závodu vyrazi-
lo rekordních 65 účastníků. Někteří z nich poda-
li obdivuhodný sportovní výkon, někteří se raději 
po cestě kochali krásnou podzimní přírodou. Všem 
děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaže-
ným výsledkům, zvláště pak absolutnímu vítězi 

s rekordním traťovým časem, Zbyňku Kovaříkovi 
z Březové nad Svitavou. Zde jsou některé výsledky, 
podrobný přehled najdete na www.brnenec.cz.

Eva Kozáková

BRNĚNECKÝ MEGÁČ 2012

NEJRYCHLEJŠÍ
VE SVÝCH KATEGORIÍCH BYLI

KATEGORIE JMÉNO ČAS

Muži Kovařík Zbyněk  24:30

Veteráni Miloslav Olšán 28:29

Dorostenci Matějka Michael 26:16

Žáci Sivák David 38:08

Ženy Černá Andrea 41:51

Ženy „B“ Popelková Alena 40:48

Dorostenky Graciasová Michaela 39:14

Žákyně Blašková Kateřina 41:25

V CELKOVÉM POŘADÍ 
SE UMÍSTILI

POŘADÍ JMÉNO ČAS

1 Kovařík Zbyněk  24:30

2 Vrtílka Jiří 25:13

3 Matějka Michael 26:16

S ohledem na změnu ve vedení odboru dopravy Pardubického kraje chceme požadovat 
zlepšení dopravní obslužnosti. Prosíme občany o spolupráci  formou malé ankety:

Jsem spokojen(a) se současně platnou úpravou 
hromadné dopravy v obci: ANO       NE   

V případě odpovědi NE požaduji tuto změnu:
....................................................................................................... 

.......................................................................................................
Anketní lístek se zaškrtnutou odpovědí vystřihněte a vhoďte do schránky Obecního 

úřadu. Odpověď je možná i elektronicky na adresu: mistostarosta@brnenec.cz.
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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  Obecnímu úřadu.

Sociální komise a Obecní úřad Brněnec

GRATULUJEME
VŠEM NAŠIM SPOLUOBČANŮM, KTEŘÍ OSLAVILI A OSLAVÍ 

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V DRUHÉ POLOVINĚ 
LETOŠNÍHO ROKU. PŘEJEME JIM DO DALŠÍCH LET 

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A RADOSTI ZE ŽIVOTA.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ratzková Marie 94 let 
– nejstarší občanka

Purket Stanislav 92 let

Valtrová Marie 91 let

Skácelová Vlasta 91 let

Prokopová Zdeňka 88 let

Holasová Anděla 87 let

Šmerda Josef 87 let

Dvořáková Marie 87 let 

Pluháčková Marie 87 let 

Koudelka Adolf 87 let

Hochová Alžběta 86 let

Wölfelová Milada 86 let

Gernešová Marie 85 let

Schmachtel Otto 85 let

Šafářová Věra 84 let

Janík František 84 let

Báča Jiří 83 let

Pallová Růžena 83 let

Šudoma František 83 let

Bauer Jaromír 83 let

Janoušková Marie 82 let

Studénková Marie 82 let

Škrancová Květoslava 82 let

Prudil Josef 82 let

Kořístková Růžena 82 let

Veiglová Marie 82 let

Hegerová Vlasta 81 let

Slezáček Jan 81 let

Pařil Jaromír 81 let

Pavlíková Božena 81 let

Paulusová Eva 80 let

Alblová Jarmila 80 let

Prudilová Hedvika 80 let

Švejcar Arnošt 80 let
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Dne 15. července se dožila krásných 
94 let nejstarší občanka naší obce, 
paní Marie Ratzková z Podlesí.
Přejeme jí ještě mnoho krásných let 
v kruhu svých nejbližších.
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o členství v naší ZKO č. 786
Březová nad Svitavou – Brněnec

k návštěvě areálu
za fotbalovým hřištěm

v Březové nad Svitavou.

Provádíme základní výcvik 
poslušnosti a obrany psů.

Výcvik poslušnosti probíhá
v pondělí a středu od 17 hodin, 

výcvik obrany v sobotu
od 9:30 hodin.

Přijďte se na nás podívat, 
poradíme vám s výcvikem vašeho

čtyřnohého kamaráda.

KONTAKT:
Hertlová Renata – jednatelka 

tel.:  773 031 808

ZVEME VŠECHNY 
ZÁJEMCEPOZVÁNKA

NA AKCE KONANÉ 
DO KONCE ROKU

sobota 17. listopadu v 17 hodin 
SKAUTSKÁ LÍPA

pátek 7. prosince ve 13 hodin 
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 

PRO SENIORY

sobota 8. prosince v 16 hodin 
VÁNOCE V BRNĚNCI 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

S PROGRAMEM V AREÁLU OÚ

čtvrtek 13. prosince v 15 hodin 
JEŽÍŠKOVY DÍLNY ZŠ BRNĚNEC 

V LIDOVÉM DOMĚ

sobota 22. prosince v 17 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT 

S CIMBÁLKOU 
V EVANGELICKÉM KOSTELÍČKU

V pátek 14. prosince 
rovněž navštíví členové 

sociální komise a zástupce obce 
naše obyvatele žijící 

v domovech důchodců. 
Případné změny v termínech 

a časech včas oznámíme.
Eva Kozáková
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