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Ve čtvrtek 4. 9. 2014 se konalo 6. zasedání Zastu-
pitelstva obce a na jeho průběhu bylo znát, že uza-
víralo celé volební období. První část obsahovala 
převážně pravidelné body programu, druhá část 
byla zejména hodnotící.

Zastupitelé i přítomní občané byli seznámeni 
s peticí Svazu měst a obcí, která chce řešit proble-
matiku veřejného pořádku v obcích, vymahatel-
nost dluhů, postižitelnost trestných činů, výkup 
odpadů, spravedlivé rozdělování sociálních dávek, 
atd. Souhlas s touto peticí mohli přítomní v závěru 
zasedání vyjádřit svým podpisem.

Byl schválen návrh, aby příští zastupitelstvo řešilo 
systematicky vlastnictví všech místních komunika-
cí v obci a ještě v podzimních měsících bylo rozšíře-
no veřejné osvětlení o jedno svítidlo mezi bytovými 
domy č.p. 203 a 195 v Moravské Chrastové.

Předloženy byly pravidelné zprávy kontrolního 
a finančního výboru.

Následovalo projednání výsledků kontroly výko-
nu samostatné působnosti obce za rok 2013. Prove-
dl ji odbor dozoru MV ČR dne 22. 5. 2014 na základě 
stížnosti jedné naší zastupitelky z Chrastové Lho-
ty!!! Byl schválen návrh opatření k jejich odstranění. 
Jednalo se např. o překročení lhůty konání jednání 
zastupitelstva o několik dní, v zápisech z jednání 
Rady obce nebyl uveden program jednání, Rada 
obce uložila úkol zastupiteli, který nebyl jejím čle-
nem a nebyla dodržena přiměřeně dlouhá doba 
od zveřejnění záměru prodeje a rozhodnutí o jeho 
prodeji. Takovýchto marginálních překročení bylo 
zjištěno ještě několik. Kontrolní komise také kon-
statovala, že k závažnějším pochybením nedošlo, 
ale naopak některé administrativní záležitosti jsou 
prováděny nebývale kvalitně a pečlivě. Kompletní 
znění „Opatření k odstranění a prevenci nedostat-

ků“ bude zveřejněno na úřední desce.
Zastupitelstvo poté vzalo na vědomí odbor-

ně zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2015 
až 2017. Ten předpokládá finanční stabilitu a počí-
tá s 2% růstem příjmů.

Jak již bylo uvedeno, toto jednání uzavíralo vo-
lební období a proto starosta zhodnotil práci všech 
orgánů, výborů a komisí Obce. K výraznému kva-
litativnímu zlepšení proti předešlému volebnímu 
období došlo v práci Rady obce. Ani v práci finanč-
ního a kontrolního výboru nebyly problémy. Mimo-
řádně velkou porci práce odvedla komise kulturní, 
školská a sportovní. I komise sociální zajišťovala 
náročnou agendu se ctí. Podařilo se obnovit čin-
nost kronikáře (textem i obrazem), což bylo v mi-
nulé řadě let nemožné.

Všichni, kteří takto úspěšně pracovali ve pro-
spěch obce si zaslouží poděkování.

Na začátku volebního období jsme zahájili boj 
s neplatiči (poplatky za odpad, byty, psy). Ne-
doplatky, zejména u bytů, jsou bohužel znač-
ného rozsahu. Každým rokem dosahují hodnoty 
cca 0,5 mil. Kč, což aktuálně představuje celko-
vý dluh téměř 2,5 mil. Kč. I přes některé objektiv-
ní skutečnosti nemůžeme být s dosaženým stavem 
spokojeni a bude nezbytný jiný přístup.

V další části starosta stručně připomenul situaci 
v r. 2010 a rekapituloval plnění volebního progra-
mu Sdružení kandidátů pro občany I a II, které má 
ve stávajícím zastupitelstvu většinu členů, včetně 
funkcí starosty a místostarostky.

V roce 2010 vládla mezi zastupiteli, ale i obča-
ny nedůvěra a rozčarování. Bývalý dlouholetý sta-
rosta a místostarosta nebyli do zastupitelstva obce 
zvoleni, ekonomika byla v zoufalém stavu. Celko-
vé dluhy obce dosahovaly nevídaných 83,4 mil. Kč! 

POSLEDNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRNĚNEC
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2010 AŽ 2014
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Společnost První brněnecká s.r.o., založená přede-
šlým vedením obce se stala černou dírou, neschop-
nou hradit své závazky i mzdy zaměstnancům. 
Těžké začátky volebního období komplikovalo vy-
hlášení exekuce na majetek obce, vratky dotací 
a několik havárií. Ty se musely bezodkladně řešit. 
Jednou z nich bylo podmáčení MŠ „U dvou sluní-
ček“ v Brněnci, která byla podmínečně uzavřena 
krajskou hygienickou stanicí nebo více jak 180 zho-
tovitelem dodatečně uznaných vad na kanalizaci 
a čistírně odpadních vod. Řešení těchto problémů 
zabralo téměř dva roky a reprezentovalo hodnotu 
více jak 42 mil.Kč. Souběžně byly započaty dlouho 
odkládané opravy, včetně budování nových objek-
tů. Sem lze zařadit opravu obecní kapličky, výstav-
bu dětského hřiště u OÚ a zahájení prací na zcela 
novém multifunkčním školním hřišti v Brněncí. 
Následně byla provedena výměna oken na budo-
vách u silnice I/43 za protihluková a zahájena re-
konstrukce místní komunikace na Podlesí. To vše 
v hodnotě téměř 10 mil. Kč.

Ani v další fázi volebního období tempo obno-
vy obce neopadlo. Byl omítnut a tepelně izolován 
štít budovy č.p. 39 (školní jídelna), pořízen zcela 
nový vůz pro přepravu hasičů a potřebná komu-
nální a lesní technika (malotraktor se sekacím ra-
menem, zametacím zařízením, pluhem na sníh 
a rozmetadlem, profesionální lesní pila, křovino-
řez). Rekonstruována byla i další místní komunika-
ce v Mariánském údolí – Sibiři. Souhrnná hodnota 
těchto aktivit dosáhla 3,3 mil. Kč.

Na jaře tohoto roku byla po mnoha letech obno-
vena místní komunikace v Chrastové Lhotě, dále 
byl veřejnosti do užívání předán park za kapličkou, 
pojmenovaný na počest plukovníka Čejky. Do finá-
le spěje i zásadní rekonstrukce OÚ. Máme příslib, 
že ještě v tomto měsíci budou i do pláště suterénu 
zabudována nová okna a dveře. Svým obnoveným 
vzhledem je nyní tato budova spolu s kapličkou 

přirozenou dominantou středu obce. Podstatnou 
změnou ke zkrášlení středu obce a zlepšení kva-
lity bytového fondu je i probíhající zateplení čel-
ní a boční fasády bytového domu č.p. 40. Přibližná 
hodnota těchto prací je více jak 6,5 mil. Kč.

Na takto nákladnou činnost samozřejmě naše 
vlastní pokladna nestačí. Proto jsme již na začátku 
volebního období přehodnotili všechny dosavadní 
smlouvy a závazky, omezili zbytné výdaje a dosáhli 
tak značných úspor. Velmi podstatnou měrou jsme 
využívali dotací všude tam, kde se vypsané dotační 
tituly kryly s našimi předvolebními sliby.

Mnoho dobrého se však podařilo i mimo eko-
nomickou oblast. Pozitivní byla změna atmosféry 
mezi samotnými zastupiteli a snad i občany. Patr-
né je oživení v oblasti společenské, kulturní a spor-
tovní. Nepřehlédnutelným počinem se stalo vydání 
působivé brožury Historie Brněnce u příležitosti  
Dnů obce Brněnec. Zapomenout nelze ani na spl-
něný slib zlepšit informovanost občanů a vydávat 
obecní zpravodaj Brněnecký Občasník. Je to popr-
vé, co se něco takového podařilo dlouhodobě reali-
zovat. Nákladnější kulturní počiny byly z velké části 
hrazeny s pomocí sponzorů či spoluobčanů, ochot-
ných pro svou obec dělat potřebné a užitečné věci 
i bez nároku na finanční odměnu.

I když lze uplynulé volební období hodnotit velmi 
pozitivně, některé plány se splnit nepodařily. Jako 
příklad lze uvést finančně náročnou rekonstrukci 
koupaliště. Je však ještě řada dalších úkolů, které je 
třeba dokončit nebo nově započít. Důkaz, že to jde, 
vidí každý, kdo vidět chce a má dobrou vůli.

Závěrem děkuji všem spoluobčanům, kteří se 
podle svých zájmů a možností zapojili do života 
obce a všem ostatním, kteří nezištně přiložili ruku 
k dílu, když bylo třeba. Jejich zásluhou obec zkrás-
něla a život v ní se obohatil. Věřím, že tento trend 
bude pokračovat.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta



B R N Ě N E C K Ý  O B Č A S N Í K

02/2014
4

HRDINŮ NENÍ NIKDY DOST

Řada z nás se v těchto dnech zamýšlí nad hrů-
zami, které následovaly po osudných výstřelech 
v Sarajevu. Ani miliony zmařených a zmrzače-
ných životů se však nestaly mezníkem. Naopak, 
za dvacet let byl rozpoután další, daleko hor-
ší světový požár. Každý slušný člověk si musí 
klást otázku proč? Zda světová hospodářská krize 
dala zelenou touhám po moci, vlivu a penězích? 
Zda na straně druhé bylo málo těch, kteří by se zlu
a násilí postavili?

V obci Brněnec se několik těch statečných na-
šlo. Pravidelně si je připomínáme v souvislosti 
s přepadením dnešní části obce Brněnec, Morav-
ské Chrastové, svitavskými ordnery. Stalo se tak 
v noci z 30. na 31. října 1938. Tedy po prvním zá-
boru tzv. Sudet s většinovým německým oby-
vatelstvem. Zfanatizovaná skupina henleinovců 
usilovala i o připojení obce Moravská Chrastová, 
která měla většinu českého obyvatelstva. Tuto 
noc, nic netušící obec, přepadli a následně zajali 
zde službu konající policisty, celní a finanční stráž. 
Odvlekli i 62 civilních českých občanů. O události 
byl informován velitel 13. pěšího pluku v Boskovi-
cích plukovník Karel Čejka. Ten neváhal a požádal 
svoje vojáky o dobrovolnou účast na osvobozo-
vací akci. Asi 150 vojáků nastoupilo na nákladní 
vozy a odjelo přepadené obci na pomoc. Čtyři 

z nich zde pak v prudkém boji položili i své živo-
ty. Reakce velitele, ale i vojáků je o to cennější,
že se pravděpodobně jednalo o jedinou úspěš-
nou ozbrojenou akci Československé armády proti 
agresorovi v tomto období.

Padlým byl v r. 1947 odhalen památník, kde si 
občané tyto hrdiny každoročně připomínají. Neji-
nak tomu bylo i vloni. U pomníku byly zahájeny 
oslavy „Dnů obce“. Poté skupiny vojenské histo-
rie pod vedením amatérského badatele Bedřicha 
Škraňky předvedly rekonstrukci přepadení a osvo-
bození hostince Lidový dům.

V té době Obecní zastupitelstvo rozhodlo po-
jmenovat některý objekt v obci jménem velitele 
jednotky. K tomuto účelu se přímo nabízely upra-
vované prostory za kapličkou. Za vydatného při-
spění zaměstnanců obce a místního zámečnického 
mistra pana Karla Pluháčka byly vyrobeny 4 poho-
dlné lavičky, zbudována fontána a na náhodně ob-
jevenou studnu byla nainstalována krásná tepaná 
mříž. Vznikl tak obecní park, který od 11. červen-
ce 2014 nese jméno plukovníka Čejky. Slavnost-
ního aktu předání parku veřejnosti se zúčastnily 
i dcera pozdějšího generála Karla Čejky, Zora Kolá-
řová a vnučka JUDr. Jitka Černá. Slavnosti byl pří-
tomen i zástupce vojenského učiliště v Moravské 
Třebové podplukovník Viliam Beke, PaedDr. Jitka 
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Poslední srpnový víkend navázal na loňské 
oslavy několika významných výročí týkajících se 
naší obce a tato nová tradice se tak stala přede-
vším příležitostí setkání a společné zábavy nejen
našich občanů.

Letošní Dny obce Brněnec pořádané pod osobní 
záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Mar-
tina Netolického, Ph.D. byly zahájeny v pátek 
29. 8. v 19 hodin v Evangelickém kostele v Morav-
ské Chrastové koncertem reprodukované hudby 
s doprovodným slovem a promítáním fotogra-
fií na téma varhanní hudba mistrů českého ba-
roka. Průvodcem tohoto hudebního večera byl
Jiří Chalabala.

V sobotu dopoledne pokračovaly Dny obce hned 
od rána na hřišti za školou v Brněnci volejbalovým 
turnajem, obsazeným sedmi velmi kvalitními 
družstvy z Blanenska, Boskovicka, Brna, Březové 
nad Svitavou a Svitav a dvěma družstvy z Brněnce.

Zápasy se odehrávaly na vysoké úrovni, hráči si 
hru užívali, škoda jen, že ne za větší účasti a pod-
pory diváků. Vítězem turnaje hraným systémem 
každý s každým se nakonec stalo družstvo SUPP 
SBĚR složené z hráčů  Boskovic a okolí.

Po obědě se začala rozjíždět hlavní část oslav 
na hřišti za teplárnou. Pro nejmenší spoluobčánky 
byl „pod komínem“ k dispozici kolotoč s autíčky, 
skákací hrad, nafukovací skluzavka a střelnice. Děti 
se mohly nechat povozit v koňské bryčce a ty od-
vážnější svézt na jezdeckém koni. Zejména kluky 
pak určitě zaujaly ukázky odpalování modelů ra-
ket, které si připravili raketoví modeláři z Letovic.

Kromě běžného občerstvení mohli návštěvníci 
vyzkoušet některou ze specialit vepřových hodů, 
výrobky ze stánku přírodních sýrů nebo tekuté 
čerstvé produkty z hroznového vína.

Na pódiu se během odpoledne a večera vystří-
dalo několik hudebních a tanečních vystoupení.

Gruntová – spoluautorka knihy, popisující událos-
ti roku 1938 v Moravské Chrastové „Boj o hranici“
a již zmiňovaný badatel Bedřich Škraňka.

Starosta obce Mgr. Blahoslav Kašpar ve svém 
úvodním projevu připomněl, že mír nám není 
dán navždy, ale že o něj musíme stále usilovat. 
Jako příklad uvedl události na Ukrajině i v jiných 
částech světa. Následovalo vystoupení žáků ZŠ 

Rozárky Urbánkové a Adama Reinberka, kteří ve 
vkusném pásmu připomněli osobnost vzpomí-
naného hrdinného velitele a jeho vojáků. Závě-
rem promluvil správce katolické farnosti P. Michut. 
Vzpomněl všech padlých ve světových válkách, ze-
jména pak našich čtyř vojáků v Afganistánu a své 
krátké vystoupení ukončil modlitbou za zemřelé. 
Punc nevšednosti dalo programu hudební vystou-
pení vojenského uměleckého souboru „Ondráš“ 
z Brna, které jej orámovalo.

Událost nadobecního významu sledovalo na 
300 občanů. Za zvuků zvonu pak přítomní odešli 
do zahrady opraveného obecního úřadu, kde se-
tkání pokračovalo vystoupením vojenského sou-
boru „Ondráš“, programem pro děti a přátelským 
posezením s občerstvením.

Miroslav Blaška, Mgr. Blahoslav Kašpar

DNY OBCE BRNĚNEC
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Hudební scénu otevřela skupina Epicen trum
z Jevíčka, pak zazpívali The Rebels z Březové nad 
Svitavou a punková skupina Vision Days z Brněn-
ce. Mezitím zpestřilo program vystoupení míst-
ních mažoretek pod vedením Renaty Polčíkové 
a taneční skupiny X-ZONE z Březové nad Svitavou
pod vedením Davida Částka.

Hlavní program vyvrcholil večer koncertem
revivalové skupiny The Beatles Revival – Brouci 

Band z Prahy a následným výročním ohňostrojem. 
Pro ty, kterým se potom ještě nechtělo spát, hrála 
na taneční zábavě skupina Mix Band.

Všem, kteří se přišli bavit a podpořit obec, děku-
jeme za účast a budeme se těšit na setkání na příš-
tích Dnech obce Brněnec.

Mgr. Petra Štoudková
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Na konci července letošního roku uspořádal 
30. oddíl skautů Brněnec týdenní tábor pro nej-
mladší členy oddílu. Třináct „vlčat“ prožilo svůj 
první společný tábor netradičně na malé sel-
ské usedlosti v obci Strupšín, nedaleko Zábřehu 
na Moravě. Přestože nešlo o tradiční skautské tá-
boření, chlapci si zvykali na tradiční táborový re-
žim s nástupy, vztyčováním vlajky a dodržováním 
programu dne. Poprat se museli s úklidem „dou-
pěte“, mytím nádobí, rozcvičkami a otužováním 
ve studené vodě.

Program byl zaměřen dále na turistiku a pozná-
vání malebného kraje nejjižnější části Jeseníků. 
Zdárně jsme zdolali vrchol Bradlo, navštívili lo-
vecký zámek Úsov a dobyli jsme zříceninu hradu 
Brníčko. Pro malé i velké byla velmi zajímavá ex-
kurze na ovčí farmu v Brníčku. S životem na farmě 

nás seznamoval majitel ovčína. Dozvěděli jsme se 
spoustu informací o chovu oveček a domácího zví-
řectva, ochutnávali jsme výborné sýry a povozili se 
v sedle krásného poníka.

Vlčata měla možnost si vyrobit vlastní turbá-
nek z bezového špalíku (spona na skautský šá-
tek) a náhrdelník. Poznávali jsme mapové značky, 
procvičovala se zdravověda, učili jsme se pozná-
vat přírodu a na výpravách jsme nachodili téměř 
40 km.

Vše jsme prožili ve zdraví a spokojenosti. Podě-
kování za to patří kolektivu dospěláků, kteří věno-
vali svůj čas přípravě i vlastnímu průběhu tábora. 
Díky vám!

Jan Datinský, vůdce oddílu

VLČATA V OVČÍNĚ
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Když jsem se v roce 2008 stěhovala z Brněnce 
za manželem na Jižní Moravu, opouštěla jsem své 
rodiště, které bylo v dezolátním stavu. Dokud jsem 
v Brněnci bydlela, snad mi to ani tak do očí nebi-
lo, už jsem byla na značně omšelou obec zvyklá. 
Každým návratem byl však neutěšený dojem z ce-
lé naší obce horší a horší. Bylo to jako vracet se 
do pohraničí 10 let po válce.

Od té doby, co se do čela obce postavilo nové ve-
dení se starostou panem Kašparem a místostarost-
kou paní Kozákovou, začaly se dít věci. Opravená 
školka, opravená kaplička, nové hřiště za školou, 
nové hřiště pro nejmenší u obecního úřadu, opra-
vená školní jídelna, příjemné posezení za kaplič-
kou, cyklostezka na Podlesí…

Návraty se tak staly mnohem veselejší a příjem-
nější. Sice to ještě není na titul obec roku, na to je 
příliš brzy, protože odstranění nánosů zanedba-
nosti předchozích 20-ti let ještě bude vyžado-
vat spoustu práce a sil. Zatím by to ale určitě bylo 
na titul „obec – skokan roku“, za obrovské množ-
ství oprav a budování, ač jsou možnosti stále ještě 

svázané dluhy nasekanými předchozím vedením 
obce, které se musejí splácet.

Proto pevně doufám, že pan Kašpar, paní Ko-
záková a všichni ostatní, kteří mají podíl na sou-
časném rozkvětu obce, budou ve své práci dále 

pokračovat i v dalším volebním období. Díky Vám 
za to, že se nemusím stydět svým dětem ukázat 
svou rodnou obec.

Radka Osičková

OČIMA RODÁKA

Nový skautský rok zahájili členové 30.oddí-
lu skautů Brněnec v neděli 7.9. 2014. Sešli se na 

své základně Šifrův palouček ve Bělé nad Svita-
vou. Po přivítání účastníků oddílovým vůdcem 
se pustila vlčata do sběru léčivých bylin, star-
ší skauti uklízeli posečenou trávu, nechyběla ani 
soutěž a opakování vázání uzlů. Na prázdniny 
zůstaly už jen vzpomínky a na oddíl čeká spous-
ta práce a nových dobrodružství. Krásné letní 
počasí zpříjemnilo nedělní odpoledne, které kon-
čilo společnou opékačkou buřtů. Bylo nám všem
spolu dobře.

Jan Datinský, vůdce oddílu

30. ODDÍL SKAUTŮ ZAHÁJIL
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PRVNÍ DEN ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

V pondělí 1. září doprovázelo do školních lavic žáky deštivé, téměř podzimní počasí. Před vchodem 
do budovy školy čekala většina už v půl osmé ráno a navzájem si všichni sdělovali poslední prázdninové 
zážitky. Dva měsíce utekly jako voda a čeká nás deset měsíců plných práce a povinností, ale také výletů, 
exkurzí a především nových školních zážitků.

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitelka školy – Mgr. Lenka Kašparová
Zástupkyně ředitelky – Mgr. Jana Teplá

TŘÍDNÍ UČITELÉ
1. ročník – Mgr. Marcela Straková
2. ročník – Mgr. Drahomíra Blažková
3. ročník – Mgr. Radomíra Ondráčková
4. ročník – Mgr. Eva Švancarová
5. ročník – Mgr. Zuzana Vymazalová
6. ročník – Mgr. Šárka Dirrová
7. ročník – Mgr.Jana Peterková
8. ročník – Mgr. Karel Radimecký
9. ročník – Mgr. Petra Šípková

OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Helena Peterková
Mgr. Ivana Kvapilová
Martin Záruba, DiS.
Ing. Andrea Luňáčková

VYCHOVATELKY
Milena Kutláková
Naděžda Rybová

Úspěšný start a vykročení pravou nohou do no-
vého školního roku 2014/15 přejí všem žákům
ZŠ Brněnec pedagogové a pracovníci školy.
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V nadcházejících komunálních volbách se o hla-
sy občanů v naší obci bude ucházet 7 volebních 
stran. Na obec naší velikosti je to poměrně hodně. 
Není proto zcela jednoduché se v nich zorientovat 
a následně se podle své vůle rozhodnout. Vyjděme 
ze současného složení zastupitelstva.

Vedoucí roli a zodpovědnost za vývoj v uplynu-
lých čtyřech letech měla a ještě má koalice dvou 
spolupracujících volebních uskupení:

SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ PRO OBČANY I (Blahoslav 
Kašpar – starosta, Petr Hájek – zastupitel, Václav 
Hofírek – zastupitel, Zdeněk Nečas – zastupitel, 
Petra Štoudková – zastupitelka).

SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ PRO OBČANY II (Eva Ko-
záková – místostarostka, Martin Klemša – radní,
Eva Opršálová – radní).

Novou volební sestavou pro nadcházející volby 
jsou ŽENY PRO OBEC BRNĚNEC, které deklarují vůli 
podpořit už zmíněnou koalici SDRUŽENÍ KANDIDÁ-
TŮ PRO OBČANY I a II.

Konkurenčními stranami pak jsou zbývající čty-
ři kandidátky: NEZÁVISLÍ BRNĚNEC I pod vedením 
Františka Šunky, NEZÁVISLÍ BRNĚNEC II pod vede-
ním Josefa Hocha, KSČM pod vedením Jaroslava 
Kopeckého a ČSSD pod vedením Markéty Loren-
číkové.

V následujících volbách jde o složení budou-
cího zastupitelstva, ale zejména o osobnost bu-

doucího starosty a místostarosty. Ti v každodenní 
praxi zejména určují dění v obci pro celé příští
volební období.

Voliči 10. a 11. října 2014 rozhodnou, zda trend, 
který byl nastoupen po volbách v roce 2010 a ga-
rantovaný stávajícím vedením (Kašpar-starosta, 
Kozáková-místostarostka) bude pokračovat nebo 
dojde ke změně. Tu by měly určovat vedoucí osob-
nosti opozičních kandidátek (Šunka, Hoch, Ko-
pecký, Lorenčíková). Záměry těchto stran by měli 
občanům sdělit jejich lídři.

My, SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ I A II, ve spolupráci 
s volebním sdružením ŽENY PRO OBEC BRNĚNEC 
garantujeme plnění volebního programu, tak jako 
jsme plnili ten stávající, a nekonfrontační spolu-
práci se všemi ostatními stranami. Zásadní otázka 
na naše konkurenty je, zda v případě svého voleb-
ního úspěchu bude pokračovat námi nastolený 
duch spolupráce a obnovy naší obce!?

Na základě informací, ale zejména zkušenos-
tí, by se měl rozhodnout každý volič a hlavně 
svůj názor uplatnit při samotných volbách. V žád-
ných jiných volbách nemá hlas voliče tak bez-
prostřední dopad na jeho každodenní život jako
v těch obecních.

Mgr. Blahoslav Kašpar
SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ PRO OBČANY I

PŘEDVOLEBNÍ KOMPAS

JAK DÁL?

V životě obce i jednotlivce přicházejí dny, kdy je 
potřeba se ohlédnout a hodnotit. U jedinců to bý-
vají kulatá výročí, u společenských ohlédnutí před-
volební období.

V našem případě nechci vyjmenovávat úspě-
chy, kterých bylo dosaženo, ale rád připomínám, 

že za poslední volební období nikdo ze zastupite-
lů zázračně nezbohatl. Dluhy z minulých let jsou 
a ještě 25 let budou průběžně spláceny. Žádní 
kostlivci ze skříně před volbami ani po nich nevy-
padnou. Je tedy opravdu jen na občanech – vo-
ličích, jestli chtějí v nastoupené cestě pokračovat, 
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Pro lepší fungování každé společnosti jsou ode-
dávna zřizovány řídící orgány. Ty mají za úkol sta-
novovat pravidla soužití, zabezpečovat řádné 
hospodaření a bezpečnost dané komunity. Vedoucí 
postavení ve skupině se získávala bojem, rodovým 
dědictvím a v moderní historii lidstva volbami. Sa-
mozřejmě, že každý ze zmíněných způsobů vlády 
má svoje přednosti i slabá místa. Například volby 
mohou být nátlakové, zmanipulované, nebo svo-
bodné a demokratické. Jistě nikdo z nás nepochy-
buje, že veškeré volby u nás jsou v současné době 
svobodné. Tento fakt vyjadřuje skutečnost, že náš 
občan může volit kohokoliv bez následných sankcí.

Nyní jsme na dohled od voleb obecních. Je smut-
né, že i při těchto volbách, které jsou mimochodem 
volbami s největší účastí, více jak jedna třetina 
oprávněných voličů k volbám nejde a svoje prá-
vo podílet se na kvalitě života ve své obci odmí-
tá využít. Těžko se hledá odpověď na otázku, proč 
tomu tak je? V obci mnohdy žijí se svými rodinami 
celý život. Někdy jsou více, jindy méně spokojeni, 
ale v obou případech se vzdávají možnosti ovliv-
nit změnu k lepšímu. Každý volič by si měl polo-
žit otázku kam chce patřit, zda k těm, kteří chtějí, 
aby se život v obci lepšil, nebo k těm, kteří se čas-
to spokojí s alibistickou a povrchní kritikou někde 
v ústraní, či v hospodě u piva. Věřím, že tyto posto-
je většinou nepochází ze špatného úmyslu, ale jsou 
vedeny neinformovaností s jistou dávkou poho-
dlnosti. Společnost opravdu o názor a hlas každé-
ho občana stojí, i když musí počítat s tím, že bude 
přehlasován. I to je projev svobody. Princip voleb-

ního systému je ve své podstatě takový, že hlas ne-
zúčastněného voliče se dělí mezi ostatní subjekty 
a tak jeho část připadne i volebnímu uskupení,
které by volič nevolil ani opilý, kdyby k volbám šel.

Jak vybírat z navržených kandidátů? Komunální 
volby mají tu výhodu, že uchazeče o post zastupi-
tele voliči většinou znají. Rozhodně by však měli 
znát kandidátův morální profil a intelektuální 
předpoklady. Nestačí jen chtít, musí to také umět. 
Každý kandidát by měl mít vizi, pro kterou by měl, 
nejlépe prostřednictvím volebního programu, zís-
kat ostatní. Často jsou uchazeči stejní několik de-
sítek let. I tak by se měl volič nad jejich úspěšností 
zamyslet, zda nejsou pohodlní či povrchní, nebo 
naopak již vyčerpaní, jestli jsou ještě schopni ob-
měněné společnosti přinést něco nového a po-
třebného. Pozor si musí volič dát i na kariéristy. 
Ti mohou být v budoucnu nebezpeční pro dale-
ko větší region, než je obec. Volič by jistě neměl 
přehlédnout  dosažené pozitivní výsledky. Ocenit 
vloženou důvěrou práci těch, kteří očividně mění 
obec k lepšímu a se svěřeným majetkem i pravo-
mocemi hospodaří obezřetně. Samotný volební 
akt je podrobně popsán v pokynech, které každý 
obdrží s hlasovacími lístky. Je tedy jen na voliči, 
které volební uskupení vybere a zakřížkuje jej, po-
případě ještě křížkem označí své favority.

Nyní již nezbývá, než popřát nám voličům 
– občanům šťastnou volbu, aby naše obec po-
kračovala ve zkrášlovací kůře a ozdravování
občanského soužití.

Kos

VOLBY – PROJEV SVOBODY A VŮLE OBČANŮ

nebo podpoří tu skupinu, která poměrně nedávno 
přivedla do obce exekutory a donutila nás k pro-
deji obecního majetku.

Prosím neříkejte, můj hlas nic neovlivní. Není 

to pravda! Přijďte k volbám s vizí lepšího života 
v obci pro vás i vaše děti a následovníky!

Mirek Zlomský
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Cuketa je rostlinným druhem tykve obecné 
a vznikla šlechtěním v Itálii. Rostlinu nenapadá 
mnoho škůdců ani chorob a semena je možné sa-
dit rovnou do venkovní půdy. První plody je možno 
sklízet již za 60 až 65 dní od výsevu. Z jedné rostli-
ny lze sklidit až několik kilogramů plodů a rostlina 
většinou plodí v průběhu celého léta.

Cuketa má velmi nízkou energetickou hodnotu 
– obsahuje přibližně 91 % vody a pouze 4 % sa-
charidů, velmi důležitých vitaminů a stopové prv-
ky. Nejvhodnější je konzumovat mladé cuketky, 
které není třeba loupat. Ve slupce  obsažené  ka-
roteny se v těle přeměňují na vitamin A, který je  
nepostradatelný pro látkovou výměnu v buňkách 

CHCETE SI PŘIPRAVIT CHUTNÉ A ZDRAVÉ JÍDLO?
VYZKOUŠEJTE CUKETU.

Divadelní soubor E. Vojana má za sebou nezvyk-
lý půlrok své činnosti. Vzhledem k náhlému one-
mocnění jednoho z kolegů jsme od začátku ledna 
nemohli s nacvičenou komedií „Dobře rozehra-
ná partie“ vystupovat (naposledy v lednu v Laža-
nech u Brna). Nezúčastnili jsme se ani Sněhového 
Brněnce; nevadí, hlavně že je kolega fit a může-
me s komedií soutěžit v příštím ročníku. Měli jsme 
naslibováno minimálně šest zájezdů po různých 
místech republiky, takže nyní v září, říjnu i listo-
padu budeme na cestách velmi často. Navíc plá-
nujeme derniéru úspěšné hry „Komunismus“
na 16. listopad (neděle) v předvečer 25. výročí
sametové revoluce.

Že jsme úplně nezaháleli svědčí nové projek-
ty DS: představení pro děti „Africké povídačky“, 
které je už v době vydání občasníku minulostí. 
Novinkou je scénické čtení knihy Evžena Bočka 
„Poslední aristokratka“, které připravuje pravděpo-
dobně na listopad část našeho souboru (nazvali se
„Přípravka“) s několika novými mladými tvářemi.

Někteří z vás už asi postřehli, že jsme během 
června až září udělali velký kus práce v sále Lido-
vého domu. Podařilo se nám konečně zrestaurovat 
jeviště a zákulisí. Původně jsme chtěli jen zpevnit 
podlahu, která se na několika místech pod účin-

kujícími propadala a položit nový povrch. Při se-
škrabávání stěn a stropu před malováním jsme 
se nechtěně „propracovali“ na palach a dokonce 
jsme škvírami ve stěnách  viděli k sousedům a na 
ulici. Proto následovaly i nemalé zednické práce. 
Vše už je hotové a jsme nesmírně spokojeni. Díky 
patří několika nejmenovaným sponzorům z širo-
kého okolí, Obci Brněnec a Městu Březová. Členy 
našeho souboru jsou asi třetina obyvatel z Brněn-
ce, třetina z Březové, ostatní z různých obcí a měst 
v okolí. Proto mi dovolte touto cestou za nás
„komedianty“ z celého okolí upřímně poděkovat  
především zřizovateli našeho souboru, Obci Brně-
nec, za vstřícnost, s jakou naše spolupráce už dlou-
há léta probíhá. Děkujeme Radě obce i stávajícímu 
zastupitelstvu a přejeme tomu „povolebnímu“ ve-
dení obce hodně úspěchů, jasnou mysl při důleži-
tých rozhodováních, pevné nervy při jednáních se 
spolky a institucemi. Přejeme jim i vám, našim di-
vadelním příznivcům, hodně zdraví a pohody. 

Závěrem: Divadelní bál bude 31. ledna 2015 
a jak jinak, bude opět maškarní. Jeho ráz není 
vymezen, takže v čem chcete, hlavně se přijďte
dobře pobavit.

Milada Pavlasová, vedoucí souboru

Z ČINNOSTI DIVADELNÍHO SOUBORU E. VOJANA
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a pomáhá chránit náš zrak. Vitamin A je rozpust-
ný v tucích, je proto nezbytné cukety konzumovat 
s přídavkem alespoň malého množství oleje (nej-
lépe olivového), aby došlo ke vstřebání vitami-
nu do těla. Celé plody obsahují i mnoho hořčíku 
a vápníku, také fosfor, draslík, železo, měď, zinek 
a některé vitaminy skupiny B. Cukety je možno vy-
užít také k detoxikaci organismu; draslík působí 
jako stimulant vylučování nadbytečné vody a zá-
roveň vyplavuje z těla toxiny a stimuluje činnost 
ledvin. Tato funkce je prospěšná např. pro jedin-
ce trpící zdravotními potížemi jako je dna, cukrov-
ka, revma, otoky končetin, nadváha a podobné.
Díky vysokému obsahu vlákniny mají cukety čis-
tící účinek také na náš zažívací trakt. Obsažený 
vitamin A zároveň pomáhá udržet střevní sliz-
nice zdravé a odolné vůči infekcím, zánětům
a mikroorganismům.

Cuketa se používá v kuchyni na mnoho způsobů. 
Zažitým stereotypem je tepelná úprava – cuketa 
je ale velmi chutná i syrová, např. jako součást ze-
leninových salátů. Sama o sobě má velmi jemnou 
chuť a snadno přejímá chuť jiných přísad, proto 
se často koření a přidávají se ingredience s výraz-
nou chutí, např. česnek. Cukety jsou vhodné téměř 
k jakékoliv tepelné úpravě. Často se dusí, zapéka-

jí s masem, sýrem nebo těstovinami, smaží jako 
bramborák či řízek, nebo plní nádivkou. Cuketu 
je možno přidávat do buchet, knedlíků, na pizzu 
nebo z ní vařit polévku. Méně známé jsou cuketo-
vé květy plněné  nádivkou. Ve Francii je cuketa dů-
ležitou složkou pokrmu známého jako ratatouille. 
Na závěr přidávám jeden oblíbený recept a přeji 
dobrou chuť! 

PharmDr. Lenka Klementová

PLNĚNÁ CUKETA
Suroviny:
1 cuketa, 250 g mletého vepřového 
masa, 3 stroužky utřeného česneku,
menší cibule, sůl, pepř,
koření dle chuti – 1 lžička

Příprava:
Mleté maso rozmícháme se všemi 
ingrediencemi. Cuketu podélně
v jedné třetině nakrojíme a vydlabeme 
vnitřek. Cuketu naplníme masovou 
směsí, dáme na plech, pokapeme 
olejem a trochu podlijeme vodou.
V troubě zapékáme 30-45 minut.
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V sobotu dne 5.7.2014 se Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec zúčastnila oslav 140 let 
založení SDH Březová nad Svitavou. Jednotka provedla dvě ukázky:

1) HAŠENÍ HOŘÍCÍHO STOLNÍHO OLEJE
V této ukázce bylo ukázáno, jak se zachovat v domácnosti v případě, když dojde při vaření ke vznícení 

stolního oleje.

Z ČINNOSTI JSDHO BRNĚNEC

2 HAŠENÍ HOŘÍCÍHO AUTOMOBILU

SPRÁVNÝ ZPŮSOB: přikrytí pánve či hrnce
pokličkou, nebo namočenou a vyždímanou
hadrou, či utěrkou.

NESPRÁVNÝ ZPŮSOB: Nalití vody do hořícího
oleje. Dojde k prudkému vyšlehnutí plamene.

Každoročně vítáme mezi nás nové občánky naší 
obce. Slavnostního aktu se zúčastnilo čtrnáct ze 
šestnácti pozvaných miminek se svými rodiči, pra-
rodiči i dalšími příbuznými. Setkání s nimi bylo 
velmi milé, přejeme všem rodičům, ať jim jejich 
děti přinášejí jen samou radost.

Eva Kozáková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Kozák Ondřej, velitel JSDHO Brněnec
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Skautské středisko Bios Brněnec vás zve na

KONCERT A PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
Neděle 5.10. 2014 v 16.00 hodin

Evangelický kostel v Moravské Chrastové
Zpěv: Mgr. Alžběta Boucníková, DiS

Klavírní doprovod: Zdeněk Kroutil, DiS
Těšit se můžete na muzikálové árie, lidové písně a klasické kusy.

Za příznivého počasí přátelské posezení v zahradě u ohně s dobrou náladou.

POZVÁNKY  NA  AKCE V OBCI

Římskokatolická farnost Březová nad Svitavou a skauti z Brněnce vás zvou na

5. ROČNÍK POUTI KE KAPLI
SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO NA MUZLOVĚ

Tradiční průvod poutníků vyrazí z Moravské Chrastové v sobotu 18. 10. 2014 
ve 12.30 hod. od Lidového domu přes Brněnec, Podlesí a Březovou.

Bohoslužba ve 14.00 hod., následují soutěže pro děti,
občerstvení, opékačka, pohoda.

Za nepříznivého počasí náhradní program na faře ve Březové nad Svitavou.

Skautské středisko Bios Brněnec zve na

3. ROČNÍK TRADIČNÍHO

COUNTRYBÁLU
Sobota 18. 10. 2014 od 20.00 hodin

Lidový dům, Moravská Chrastová
K tanci bude vyhrávat Ponny Expres,

čeká na vás tombola a doprovodný program.
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Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví
významná životní výročí červenci až říjnu 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

Svoboda Miloslav 81 let
Kabelková Zdeňka 81 let
Prudilová Hedvika 82 let
Alblová Jarmila 82 let
Pavlíková Božena 83 let
Pařil Jaromír 83 let
Hegerová Vlasta 83 let
Veiglová Marie 84 let
Kořístková Růžena 84 let
Prudil Josef 84 let
Škrancová Květoslava 84 let
Bauer Jaromír 85 let

Šudoma František 85 let
Pallová Růžena 85 let
Báča Jiří 85 let
Janík František 86 let
Šafářová Věra 86 let
Schmachtel Otto 87 let
Koudelka Adolf 89 let
Dvořáková Marie 89 let
Šmerda Josef 89 let
Holasová Anděla 89 let
Prokopová Zdeňka 90 let

SVĚTOVÉ HITY V MORAVSKÉ CHRASTOVÉ
UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO
Pátek 28. 10. 2014 v 19.30 hodin, Lidový dům Moravská Chrastová

Netradiční, hudebně zajímavé podání hudby
BEATLES, ELVIS PRESLEY, ROY ORBISON, CHUCK BERRY, BOB MARLEY,

AMY WINEHOUSE, MICHAEL JACKSON, DEPECHE MODE, R.E.M., DOORS, AC/DC, 
ROLLING STONES, PINK FLOYD, POLICE

Pořádá agentura Jazyková pomoc, Kristýna Pavlasová


