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Druhé zasedání Zastupitelstva obce Brněnec 
bylo občany hojně navštíveno. Po nezbytných 
formalitách byl schválen program jednání 
a jednací řád. Z informací, které občané za více 
jak tři hodiny jednání vyslechli, vybírám:

a) schválení záměru prodeje lesa v k.ú. 
Moravská Chrastová a k.ú. Chrastová Lhota –  
jako jediná reálná možnost úhrady dluhu Obce 
Brněnec firmě BKN, přibližně ve výši 3,5 mil.
Kč. Nabízena je plocha lesa o rozloze přibližně 
10 hektarů za prodejní cenu, která nesmí být 
nižší, než činí úřední odhad. Nabídka prodeje 
byla v souladu se zákonem vyvěšena na úřední 
desce 15 dní. Vlastní prodej je podmíněn 
schválením na následujícím jednání Obecního 
zastupitelstva.

b) Žádost o prominutí sankce za 
nedodržení podmínek přidělení dotace na 
bytové domy v lokalitě „Vyhlídka“ ve výši 
18,9 mil. Kč (vrácení dotace) + 18,9 mil. 
Kč (penále). Postupně proběhla intenzivní 
jednání o prominutí těchto sankcí nejprve 
s p. hejtmanem Radko Martínkem, poté 
s Ministerstvem financí ČR a následně s Ge-
nerálním finančním ředitelstvím v Praze. 
23. 3. 2011 Generální finanční ředitelství
rozhodlo celou sankci ve výši 37,8 mil. 
Obci Brněnec zcela prominout !!! 

c) Žádost o prominutí penále Obci 
Brněnec za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 744 600 Kč. Po spolupráci s vrcholný-
mi orgány Pardubického kraje dne 17. 2. 2011 
Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo 

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

„z důvodů hodných zvláštního zřetele“ žádosti 
Obce Brněnec vyhovět v celém rozsahu!!!

d) Žádost k Zastupitelstvu Pardubického 
kraje o mimořádnou dotaci na odstranění 
havárie, týkající se opravy poškozeného 
systému odvodnění hřiště za MŠ a ZŠ 
v Brněnci, které vzniklo při stavbě kanalizace 
(plánované náklady 750 tisíc Kč).  Dnes mohu 
s potěšením konstatovat, že dne 14. 4. 2011 
Zastupitelstvo Pardubického kraje naší žádosti 
vyhovělo a na opravu nám uvolnilo 300 tisíc 
Kč. Chybějící prostředky budeme muset 
nahradit naší součinností při opravě.

e) Žádost o poskytnutí dotace 1 mil. Kč 
na projekt ČEZu „Oranžové hřiště“. V současné 
době je nám již známo, že jsme komisí ČEZ 
nebyli vybráni.

f) Provedená úsporná opatření na mzdo-
vých nákladech zaměstnanců OÚ budou jen 
v letošním roce činit přibližně 750 tisíc Kč. 

f) Pokračuje odstraňování více jak 180-ti 
závad na ČOV a kanalazaci za účasti firem,
které se na výstavbě podílely.

g) Byl schválen návrh na pořízení změny 
územního plánu pro ty žadatele, kteří jsou 
ochotni uhradit související náklady.

h) Neoprávněná těžba v obecním lese 
bude po nedohodě o náhradě vzniklé škody 
řešena s viníkem soudní cestou.

Jednání OZ se zúčastnilo 13 zastupitelů, 
2 byli omluveni.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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V posledních dnech se šíří mezi občany 
Brněnce i dalších dotčených obcí informace 
o plánovaném rušení osobních vlaků mezi 
Českou Třebovou a Březovou a jejich nahra-
zení autobusy. Bohužel tyto informace nejsou 
„špatný vtip“ nýbrž realita, která skutečně 
hrozí. Vedení obce Brněnec využívá všechny 
dostupné prostředky, aby ke schválení této 
změny nedošlo a zaslalo na Výbor pro dopra-
vu a obslužnost Pardubického kraje i na Odbor 
dopravy Krajského úřadu Pardubice  dopis, kde 
vysvětluje, proč je takový krok proti veškeré 
logice a jak je pro naši obec i celý region vla-
kové spojení důležité. Samozřejmě klademe 
důraz i na ekologické aspekty a „hospodaření“ 
státu, protože na tomto úseku byly v nedávné 
době zrekonstruovány zastávky za nemalé 
peníze.

Nejsme sami, kdo se proti tomuto kroku 
bouří. Na Obecní úřad byla doručena petice 
z druhého konce ohrožené trati, ze Semanína. 
K této petici jsme se připojili  a vyzvali občany 
k jejímu podpisu – akce proběhla ve dnech 
18. a 19. dubna a podepsalo ji téměř 700 lidí. 

Sotva jsme uzavřeli jednu petiční akci, 
už byla na Obecní úřad doručena petice 
druhá. Tentokrát oživuje velmi citlivé téma 
– přetížený silniční tah z Brna, silnici I/43. 
Starostové Boskovic, Moravské Třebové, 
Velkých Opatovic, Jevíčka a Kuřimi nás v ní 
žádají o podporu záměru urychlit výstavbu 
rychlostní komunikace po trase: dálnice D1 
(Troubsko) – Kuřim – Černá Hora – Svitávka 
– Velké Opatovice – Staré Město s napojením 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 
V NAŠÍ OBCI

na budovanou R35. V první chvíli se tento 
záměr zdá hodný podpory. Co však bude zna-
menat pro dopravu v úseku pro nás stěžejním, 
tedy na zbývajícím úseku od Svitávky do Svi-
tav? Jednoduchá odpověď: nic, protože stavba 
R43 neomezí na únosnou míru hustotu tran-
zitní dopravy naší obcí – jen v roce 2008 bylo 
spočteno, že jí projede průměrně 12 tisíc(!) 
motorových vozidel denně v obou směrech. 
Po konzultaci s některými autodopravci máme 
oprávněný důvod se obávat, že uvažovaná 
stavba k odlehčení nákladní dopravy přes naši 
obec nijak výrazně neprospěje. Je to dáno 
jak délkou trasy, tak časem na její projetí. 
Proto navrhujeme dvě možnosti jako dodatek 
k této petici:

– nedílnou součástí projektu a inves-
tičního záměru stavby R43 bude souběžná 
realizace obchvatů obcí na zbývající trase sil-
nice I/43 od Letovic po Březovou nad Svitavou 
včetně, nebo

– zvláštní úpravou dopravního značení 
a její důslednou kontrolou Dopravní policií 
bude na zbývajícím úseku silnice I/43 mezi 
Svitávkou a Svitavami vyloučena těžká 
tranzitní doprava, a to nevratně do doby, 
dokud obchvaty dotčených obcí nebudou 
realizovány.

Eva Kozáková, Mgr. Blahoslav Kašpar, 
Jiří Chalabala 
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 V minulých dnech naši obec navštívila 
další významná osobnost, poslanec parla-
mentu ČR za ČSSD ing. Miroslav Váňa se svou 
tajemnicí. Pan poslanec nám věnoval více jak 
hodinu času a pečlivě vyslechl všechny naše 
problémy a potřeby, které jsme mu stačili 
sdělit. Nabídl nám svoji pomoc, kdykoli to 
bude účelné. Tuto nabídku umocňuje fakt, 
že pan poslanec má ve své náplni práce 
především rozpočet, financování a dopravu
a jeho příslib jakékoli možné budoucí po-
moci nás utvrdil, že máme dalšího spojence 
v našem snažení. Možností je hodně a my se 
budeme snažit využít každou, abychom zre-
alizovali maximum možného z našich plánů.

 Obecní rada využila mimořádné 
přízně počasí a ve středu 20. 4. 2011 pod-
nikla „služební výlet“ po naší obci. K přesunu 
jsme použili kola – a přes počáteční reptání 
některých radních se akce nakonec všem líbila 
a hlavně – byla velmi účinná. Je něco jiného 
vyslechnout problémy u stolu na úřadě a něco 

STŘÍPKY Z ČINNOSTI OBCE

jiného na vlastní oči vidět, o čem se mluví. 
Postřehy posbírané po cestě do Brněnce 
a Chrastové Lhoty přes Moravskou Chrastovou 
nám pomohou v další práci ve zlepšování 
vzhledu a funkčnosti obce. Samozřejmě 
jsme nemohli postihnout všechno. Čeká nás 
ještě Podlesí, horní konec Moravské Chras-
tové a Mariánské údolí – takže příště a určitě 
ne naposledy.

Eva Kozáková

Po volbách do Zastupitelstva Obce byla 
započata práce na novém vzhledu a obsahu 
webových stránek naší obce. Zatím pracovní 
náhled najdete na: www.brnenec.gwh.cz

Ještě nejsou kompletní, zbývá doplnit 
aktuální články a fotografie.

Martin Klemša, webmaster

NOVÉ WEBOVÉ 
STRÁNKY OBCE
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Obec objedná dle zájmu občanů odpadové 
nádoby, které budou k vyzvednutí v Obecním 
úřadě.

Dohodnuté ceny odpadových nádob 
u dodavatelské firmy:

 Pozinkovaná 110 l 746,- Kč
 Plastová 120 l 662,- Kč
 Plastová 240 l 926,- Kč

Ceny mohou být ještě o něco nižší, po-
dle celkového množství objednaných kusů. 
Zájemci se mohou hlásit osobně u p. Valterové 
nebo na tel.: 461 523 238 do 10. 6. 2011. 

Eva Kozáková

PRODEJ 
ODPADOVÝCH NÁDOB

Nová služba 
našim občanům

Obec Brněnec získala možnost 
poskytovat občanům přepravní 
služby obecní multikárou. Dopra-
vu materiálu a podobné služby 
je možno objednat a dohodnout 
na Obecním úřadě. Ceník a pod-
mínky poskytování služby jsou 
k nahlédnutí na OÚ a webových 
stránkách.

Jednou z prospěšných služeb naší obce 
je možnost ukládání nebezpečného a velko-
objemového odpadu ve sběrném dvoře 
každý pracovní den dopoledne v době od 
8 do 11 hodin. Odpoledne pak v pondělí 
a středu od 13 do 17 hodin, v Út, Čt, Pá 
od 13 do 14.30 hodin. V nepřítomnosti obslu-
hy volejte tel.: 461 523 238. Připravujeme 
podmínky pro stálou provozní dobu. O změně 
Vás budeme včas informovat. Ukládat je 
možno různé druhy odpadu, některé z nich 
za úplatu. Ceník je k nahlédnutí v kanceláři 
Obecního úřadu a u obsluhy sběrného dvora.

SBĚRNÝ DVŮR

S nástupem jara jsme vyrazili na zahrádky, 
za sportem a do přírody. Je však smutné, že 
probouzející se přírodu vítají staré nepořádky 
v obci i na soukromých pozemcích. Často 
si občané stěžují na celkový nepořádek 
a přitom by v mnoha případech stačilo vzít 
koště a před svým domem zamést a uklidit. 
Po roztání sněhu je celá obec zaneřáděná 
psími exkrementy, které jejich majitelé 
zapomněli po svých miláčcích uklidit a musíte 
dávat bedlivý pozor, kam šlápnete. Vždyť čisté 
prostředí sebou nese dobrý pocit, že jsme 
tady VŠICHNI doma.

Mirek Zlomský

JARNÍ OHLÉDNUTÍ
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Poprvé jsme zkusili své štěstí v recitaci také 
v okresním kole v Poličce v Centru Bohuslava 
Martinů. Pro nás všechny bylo toto okresní 
kolo premiérou a velkou zkušeností. Z celé 
školy nás jelo ve středu 16. března recitovat 
celkem jedenáct se zastoupením kategorií 
od 1. do 6. třídy. Recitující žáci byli vybráni 
z předchozích školních kol. Největší účast měli 
žáci z prvního stupně s největším úspěchem. 
Konkurence byla opravdu veliká. 

Svým vynikajícím výkonem překvapil 
porotu Dominik Daněček z první třídy, 
který právem získal 2. místo.

Porotě předvedl své recitační umění s bás-
ní Malá pohádka o řepě od Františka Hrubína. 
Dominikovi moc gratulujeme!!!

Mgr. Aneta Doležalová

V pátek 28. ledna se všichni žáci prvního 
stupně ZŠ Brněnec a Moravská Chrastová 
sešli v Lidovém domě, aby se jako každý rok 
zúčastnili školního kola recitační soutěže. 
Zájem o recitování byl opravdu velký. Ostat-
ní žáci, kteří nerecitovali, odměňovali své 
spolužáky za jejich výkony hlasitým potles-
kem. Velkou pochvalu si zaslouží každý, kdo 
se nebál vystoupit na pódium a zpaměti 

přednést básničku. Odvahu dodávaly žákům 
jejich třídní učitelky, které žáky na soutěž 
připravovaly. V letošním školním roce bychom 
rádi zkusili své štěstí i v okresním kole v Poličce. 
Uvidíme, jak se nejlepším recitátorům naší 
školy povede tam.

Jména nejlepších žáků jsou uvedena 
v tabulce. Gratulujeme!!!

„PŘEDNÁŠÍME RÁDI…“

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída

1. 
místo Dominik Daněček Apolenka Urbánková Tereza Venigerová

Adriana Henychová David Jura Andrea Jeřábková

2. 
místo

Jakub Včelík
Anna Jelínková
Vojtěch Petrů

Míša Novák Kristýna Chlupová
Klára Bártová Rozárka Urbánková Alžběta Mauerová

3. 
místo

Jakub a Daniel 
Štěpánovi Pavlínka Černá Barbora Králíčková

Kateřina Hájková
Adélka Drábková

Markéta Bednářová Adam Reinberk

JAK JSME RECITOVALI 
NA OKRESE…
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Letos se naše škola účastnila projektu STONOŽKA organizovaného firmou SCIO na tes-
tování znalostí žáků 9. tříd. Dvacet žáků naší školy řešilo otázky z těchto vzdělávacích oblastí: 
OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY, ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA a ANGLICKÝ JAZYK.

Celkem se projektu zúčastnilo 1555 devátých tříd z 981 školy (asi 28 tisíc žáků). Z toho asi 
96% byli žáci ZŠ a necelá 4% studenti gymnázií.

Výsledky našich žáků byly nadprůměrné. Osmi žákům byl doporučen nejnáročnější typ 
studia, tj. studium na gymnáziu, z toho 6 mělo nadprůměrné výsledky ve všech testovaných 
oblastech (OSP, ČJ, M, AJ). Nejlépe se deváťákům vydařil test, který zkoumal obecné studijní 
předpoklady, nadprůměrní byli i v matematice a českém jazyce. Někteří žáci se v těchto ob-
lastech probojovali mezi nejlepší v kraji! V porovnání s ostatními školami si nevedli špatně ani 
v angličtině. 

Žák 9. ročníku Michael Matějka se stal nejlepším v Pardubickém kraji v oblasti 
OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ a MATEMATICE.

Nedávno proběhly na většině středních škol v Pardubickém kraji přijímací zkoušky  
„nanečisto“. Na svitavském Gymnáziu si opět naši žáci ověřili, že jsou na ty skutečné, které 
proběhnou poslední týden v dubnu, dobře připraveni. V první desítce obsadili 5 míst (1., 2., 
3., 6. a 8. místo)! Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Kolektiv učitelů ZŠ Mor. Chrastová

Ve středu 23. února se někteří žáci naší 
školy zúčastnili zajímavé besedy v místní 
knihovně. Vedla ji paní Vaňousová, ředitelka 
Mateřské školy v Moravské Chrastové. Velmi 
poutavě vyprávěla o svém několika týdenním 
pobytu v Indii a trpělivě odpovídala na dotazy 
našich žáků. Díky vzorně připravené prezen-
taci fotek se zasvěceným výkladem přiblížila 
žákům život, kulturu, náboženství, tradice, 
zvyky a školství této nejlidnatější země. Z Indie 
si paní Vaňousová přivezla spoustu suvenýrů: 
žáci tak mohli obdivovat indický ženský oděv 

– sárí, prohlédnout indické bankovky nebo si 
sáhnout na misky z listů banánovníku. Paní 

Vaňousové děkujeme za netradičně strávené 
dopoledne.

Mgr. Aneta Doležalová

BESEDA O INDII

„UČENÍ SE NEBOJÍME!“ VZKAZUJÍ DEVÁŤÁCI 
Z MORAVSKÉ CHRASTOVÉ
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Mrzí nás, že se karnevalu zúčastnilo 
tak málo našich malých i velkých občanů 
a doufáme, že další podobné akce pořádané 
jen a jen pro ně navštíví daleko hojněji. 
Pořádající Školská, kulturní a sportovní komise 
Obce Brněnec měla připravenou bohatou 
tombolu; vzhledem k malé účasti dětí se ro-
zhodla přenechat zbývající ceny pořadatelům 
letního dětského dne Sboru dobrovolných 
hasičů Moravská Chrastová.

Mgr. Petra Štoudková

To určitě platí pro žáky, ale ne pro ostatní 
zaměstnance Základní školy Brněnec, kteří 
se pilně věnovali práci, kterou si na tyto dny 
naplánovali. Pan školník obkládal zákoutí 
s umyvadly, na záchodcích a ve třídách. Paní 
Fikarová, Řiháková a Houserová se pustily 
do umývání oken na obou budovách, aby se 
znovu leskla a zářila čistotou.

Paní kuchařky spolu s vedoucí jídelny 
vařily pro cizí strávníky a ve čtvrtek je čekala 
výměna vchodových dveří do školní kuchyně 
firmou VPO Protivanov. Poté se muselo zase
vše uklidit a uvést do původního stavu.

Rovněž pedagogové a vedení školy spolu 
s panem ekonomem Zárubou zasedli ke svým 
pracovním stolům a věnovali se přípravě 
projektových dnů, netradičních forem učení, 
vyplňování a kontrole přihlášek pro žáky 
devátých tříd a také rozpočtové ekonomice 
školy. 

Také knihovna, která se přestavovala, 
potřebovala naplnit všemi knižními tituly, 

JARNÍ PRÁZDNINOVÉ 
VOLNO???

Poslední den jarních prázdnin, 13. března, 
pořádala ŠKSK Obce Brněnec za pomoci 
dalších dobrovolníků maškarní karneval. 
K velkému zklamání pořadatelů však počet 
těch, kteří se na jeho přípravách a organizaci 
podíleli, značně převýšil počet dětí, které do 
sálu Lidového domu se svými rodinami v toto 
nedělní odpoledne přišly.

I přesto se děti pobavily při různých 
soutěžích s malými odměnami, v průvodu 
masek i diskotéce. Na závěr se vyhodnotily 
nejlepší masky a vylosovala tombola plná za-
jímavých cen.

DĚTSKÝ KARNEVAL
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se barvy, geometrické tvary, čísla, písmenka, 
pohádky; malovalo se, recitovalo i zpívalo. 
A nejen to. Zavazovaly se také boty nebo se 
hrálo Člověče, nezlob se. 

Šikovní budoucí prvňáčci byli za své výkony 
odměněni sladkostmi a malými dárečky na 
památku. O bezchybný průběh se také starali 
nejmladší žáci v kostýmech a maskách, které 
si zhotovili právě pro tuto příležitost.

Budoucím prvňáčkům přejeme hodně 
úspěchů a nejen těch školních!

Mgr. Aneta Doležalová

Ve čtvrtek 10. února proběhl v budově školy 
v Brněnci zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 
35 dětí. Ne všichni ale v září usednou jako 
prvňáčci do školních lavic. Odkladů na příští rok 
bylo i letos poměrně hodně. Ve většině případů 
byla důvodem špatná výslovnost. Bohužel ten-
to problém rok od roku narůstá. 

K zápisu přišly děti z MŠ Brněnec, MŠ 
Moravská Chrastová a MŠ Bělá nad Svita-
vou. Zápisem provázely budoucí prvňáčky 
paní učitelky M. Havlíčková a M. Straková, 
které v budově školy v Brněnci také vyučují. 
Na správnou organizaci a zapisování žáků 
dohlížela zástupkyně školy paní J. Teplá. 

Budoucí prvňáčci museli prokázat své 
znalosti hned v několika oblastech. Zkoušely 

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 
V NAŠÍ ŠKOLE

pečlivě je uspořádat a vyrovnat do polic. A to 
zvládly paní učitelky na jedničku. 

Na všech budovách to vypadalo jako v úle. 
Všichni pilně pracovali a určitě si zaslouží 
poděkování.

Za vedení Základní školy Brněnec 
Mgr. Lenka Kašparová
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Chrastová mohli poprvé zahrát v soutěžní 
přehlídce divadelních souborů Sněhový 
Brněnec. Žáci předvedli nastudovanou po-
hádku Ať žijí duchové jako hosté přehlídky, 
nesoutěžili tedy s ostatními divadelními 

soubory. Byl to pro nás obrovský zážitek, 
protože jsme po představení měli možnost 
sejít se s porotou, které předsedal profe-
sor František Laurin, otec známé zpěvačky 
a herečky Sabiny Laurinové. Vyslechli jsme 
zhodnocení naší práce a cenné rady do našeho 
dalšího divadelního počínání. Děkujeme 
pořadatelům přehlídky, že nám umožnili vy-
stoupit na tak významné akci.

Jana Peterková, vedoucí dramatického kroužku

Třetí dubnová sobota byla pro děti ze ZŠ 
Brněnec a jejich pedagogy jiná něž všechny 
ostatní. V tento den totiž škola nezůstala 
tichá a lavice prázdné, ale už před osmou 
hodinou ranní se všechny třídy naplnily žáky 
i jejich rodiči, kteří měli možnost zúčastnit 
se zkráceného sobotního vyučování. Výuka, 
která probíhala ve čtyřech dvacetiminu-
tových blocích mohla začít. Pro děti to byla 
příležitost, jak ukázat rodičům své doved-
nosti jinak, než jen prostřednictvím známek 
v žákovské knížce. Zatímco se někteří věnovali 
historii, další řešili matematické úlohy nebo 
„bádali“ v oblasti chemie. Jiní zase prota-
hovali svoje těla v tělocvičně či konverzovali 
anglicky. Rodiče zase měli možnost „být při 
tom“ a vidět své ratolesti přímo v akci, po-
zorovat jak škola funguje. I pro nás učitele se 
tento den od ostatních lišil, protože příprava 
na dvacetiminutovou výuku je úplně jiná než 
na klasickou hodinu. Děti i učitelé se snažili, 
aby se všichni návštěvníci ve škole cítili 
co nejlépe.

Děkuji všem, kteří se za námi přišli podí-
vat. Věřím, že se budeme setkávat stále znovu 
a že se k nám rodiče, babičky, dědečkové, 
ale také třeba bývalí žáci budou rádi vracet.

Mgr. Šárka Dirrová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V sobotu 16.4. 2011 si mladí herci z dra-
matického kroužku při ZŠ Brněnec – Moravská 

PRKNA CO ZNAMENAJÍ SVĚT

Žáci ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová 
zvládají spoustu sportů, v poslední době 
trénovali hlavně bruslení. Podmínky k tomu 
měli výborné, upravené kluziště s mantinely 
v Brněnci za školou využívali nejen, když 
byla v rozvrhu tělesná výchova, ale i ve svém 
volném čase. 

„ZIMA NÁS BAVÍ…“
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Po zimě členové oddílu provedli pravidel-
nou údržbu hřiště tak, aby jej bylo možné 
využívat v letní sezoně jak na volejbal, 
tak tenis.

29. ledna se náš oddíl volejbalu zúčastnil 
velmi dobře obsazeného turnaje „Olé Cap 
2011“ v Olešnici, za účasti šesti družstev. 
Naše družstvo obsadilo 2. místo. Dalším tur-
najem, kterého se naše volejbalové družstvo 
zúčastnilo 10. února byl turnaj v Litomyšli. 
Zde jsme obsadili celkově 4. místo. V pondělí 
2. května odstartoval ve Svitavách již tradiční 
volejbalový turnaj neregistrovaných hráčů 
a hráček pod názvem „Městská liga“. 
V tomto dva měsíce trvajícím turnaji budou 
náš oddíl reprezentovat dvě družstva. Celkem 
je přihlášeno 20 družstev a naše „A“ družstvo 
bude obhajovat loňskou finálovou účast.

Jiří Culík

TJ JISKRA BRNĚNEC, 
ODDÍL ODBÍJENÉ

V pátek 15. dubna uspořádala osmá třída 
pod vedením třídní učitelky Miloslavy Nová-
kové florbalový turnaj, kterého se zúčastnilo

sedm týmů ze 6. až 9. ročníku, osmé družstvo 
bylo složeno ze zaměstnanců školy. V první 
části soutěže se utkala družstva šesťáků 
a sedmáků, pak změřili síly osmáci, deváťáci 
a učitelé. Vítěze pořadatelé nezveřejnili, byli 
jimi vlastně všichni, kteří si zasportovali.

Souběžně v tento den ve všech třídách 
2. stupně probíhalo projektové vyučování 
zaměřené na informační média – MEDIÁLNÍ 
DEN. Již tradičně se ozývaly hlasy našich 
žáků z obecního rozhlasu, probíhalo natáčení 
reklam a reportáže ze sportovního utkání.

ZŠ

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE 
FLORBALU A MEDIÁLNÍ  DEN

Touto cestou bych chtěla za žáky a učitele 
naší školy poděkovat všem těm, kteří se na 
přípravě a úpravě ledové plochy podíleli.

Mgr. Aneta Doležalová
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V sobotu 19. března se do Lidového domu 
v Brněnci – Moravské Chrastové sjeli modeláři 
z mnoha koutů České republiky, aby zde změřili 
své síly na 34. ročníku veřejné soutěže plasti-
kových modelů. O tom, že je Brněnec již pevně 
zapsán v kalendáři jarních modelářských akcí 
svědčí účast zástupců modelářských klubů 
z Pardubic, Jihlavy, České Třebové, Prostějova 
a Březolup, chybět však samozřejmě nemohli 
ani členové pořádajícího klubu pod vedením 
zdejšího nestora plastikových modelářů 
a neúnavného organizátora Jiřího Zeleného. 
V přízemí, v hlavním sále Lidového domu byla 
pořadateli nainstalována veřejnosti přístupná 
soutěžní výstava modelů vojenské techniky. 

Na protější straně sálu pak bylo možné ob-
divovat na několika stolech vystavený průřez 
tvorby členů místního klubu, ve kterém kromě 
několika desítek letadel nechyběly ani lodě, 
kamiony či tematické kolekce modelů (letadla 
první světové války vystavoval pan Jiří Zelený 
z Brněnce a kolekci vrtulníků, včetně modelu 

SOUTĚŽ PLASTIKOVÝCH 
MODELÁŘŮ

vírníku, na kterém kdysi létal, pan Bedřich 
Makovský z Bělé nad Svitavou). Nahoře 
v divadelní klubovně mezitím hodnotila 
dle přísných bodovacích pravidel nestranná 
komise rozhodčích soutěžní modely letadel. 
Zpestřením doprovodného programu soutěže 
pak byla např. přednáška jednoho z členů 
zdejšího modelářského klubu, PhDr. Pavla 
Petra, věnovaná životním osudům několika 
aktérů vojenské historie našeho regionu či 
položení kytice k pomníku československých 
vojáků, kteří padli v Moravské Chrastové v boji 
s Henleinovci na podzim roku 1938.

PhDR. Pavel Petr
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LICENČNÍ POSTUPOVÁ 
PŘEHLÍDKA NA KRAKONOŠŮV 
DIVADELNÍ PODZIM 2011 
VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

Tradiční divadelní přehlídka Sněhový 
Brněnec byla tentokrát provázena malým 
zájmem diváků, možná i proto, že se jí domácí 
soubor E. Vojana tentokrát neúčastnil a zůstal 
pouze v roli pořadatele.

Cenou za nejlepší inscenaci s nominací 
na soutěžní přehlídku Krakonošův divadel-
ní podzim 2011 byl porotou odměněn DS 
Městečko Trnávka za představení „Dlouhý, 
Široký a Krátkozraký“.

Doporučení programové radě k výběru na 
KDP 2011 obdrželo divadlo JEN TAK Chvaletice 
za inscenaci „Hráči“.

Pořádající DS E. Vojana Brněnec a Krajská 
knihovna v Pardubicích – oddělení regionál-
ních a kulturních služeb – vyhlásili v rámci 
přehlídky Anketu diváka, kterou vyhrál DS 
Městečko Trnávka.

Eva Kozáková a Milada Pavlasová 

8. ROČNÍK KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH 
SOUBORŮ „SNĚHOVÝ BRNĚNEC“ VE DNECH 15. 4. – 17. 4. 2011

JARNÍ PŘEDPLATNÉ na čtyři vybraná divadelní představení skončilo ve srovnání s pod-
zimní finanční ztrátou 11 tisíc korun díky nízké účasti diváků. Pragmatický ekonom by to uzavřel
slovy: „klasický případ, kdy nabídka převyšuje poptávku“. Nelze všechno poměřovat jen penězi 
i přes to, že je naše Obec zadlužená a tato finanční ztráta jde k její tíži. Finančnímu efektu totiž
předchází mimo jiné organizační nasazení těch, kteří se na tomto počinu podíleli. Poděkujme 
jim, protože další předplatné cykly již nebudou.

Milada Pavlasová
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Počet výjezdů 62
V obci: 43 výjezdy – 5 požárů
 31 technických zásahů
 5 taktických cvičení
 2 prověřovací cvičení

Mimo obec: 19 výjezdů – 14 požárů
 3 technické zásahy
 2 dopravní nehody

VÝJEZDY JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
OBCE BRNĚNEC

Ze statistiky zásahů v obci vyplývá, 
že převažují technické zásahy. Nejvíce tech-
nických zásahů vzrostlo od vystavění kana-
lizace v obci. Ze 31 technických zásahů jsme 
11 x čistili ucpanou kanalizaci:
2008 – 2x    2009 – 4x    2010 – 5x

Svědčí to o tom, že zřejmě nebude kana-
lizace v pořádku tak, jak to tvrdil předešlý 
starosta obce p. Havlíček.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO

Výjezdy JSDHO od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010
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Podnikatelům a živnostníkům nabízíme v tomto časopisu 
reklamní plochu za honorář, který bude zcela využit k financo-
vání výroby Občasníku tak, aby mohl přijít i v barevném 
provedení ZDARMA do schránky každé domácnosti naší obce.
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TRUHLÁŘSTVÍ SVOBODA  RYBA 
Zakázková a malosériová výroba nábytku,
kuchyní, dřevěných schodišť,
dveří a oken, zahradních altánů a chat,
stavební truhlářství.

Dlouhá 2, 569 02 Březová nad Svitavou
tel.: 461 521 100, e-mail: svoboda.ryba@seznam.cz
mobil: Jaroslav Svoboda 603 814 859, Josef Ryba 603 154 322

PC SERVIS A PRODEJ

Vše za
příznivé
ceny!

Martin KLEMŠA
tel.: 776 254 848, e-mail: info@gwh.cz

» výpočetní techniky a příslušenství
» dvd, cd, obalů
» satelitní a DVB-T techniky
» mobilních telefonů, navigací a příslušenství
» antivirové řešení ESET NOD, SYMANTEC, AVG...
» originálních i repasovaných tonerů a cartridgí
» tvorba webových stránek a e-shopů
» správa sítí, webhosting

PNEUSERVIS
BRNĚNEC

Jiří Culík

tel.: 737 830 314, 461 523 110
Provozní doba:

Po – Pá 8.00 – 16.00, So 8.00 – 11.00


