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Obecní zastupitelstvo se na první jednání sešlo 
v částečně obměněném složení. Na základě vůle 
občanů a volebního systému se novými zastupiteli 
stali Jaroslav Kopecký za KSČM, Jaroslav Neudert za 
„Nezávislí Brněnec II“ a ing. Vít Urbánek za „Sdruže-
ní kandidátů pro občany I“. Dalších 12 zastupitelů 
svůj post obhájilo. Jaké je tedy nové „rozložení sil“? 
Vedoucí postavení má opět koalice volebních stran 
„Sdružení kandidátů pro občany I a II“ s osmi získa-
nými mandáty (Kašpar 345 hlasů, Štoudková 286, 
Nečas Z. 267, Urbánek 245, Hájek 222, Kozáková 
299, Klemša 173, Hofírek 165).

Koalice volebních stran „Nezávislí Brněnec I a II“ 
získala šest mandátů (Nečas J. 231 hlasů, Ha-
nik 215, Křížová 215, Šunka 247, Pavlasová 217,
Neudert 176). Jeden mandát pak získala KSČM 
(Kopecký 119 hlasů). Pro nezasvěcené do míst-
ních poměrů je překvapením neúspěch ČSSD, která 
ve všech ostatních volbách v naší obci vítězí.

Na schváleném programu jednání byla po slo-
žení slibu zvolených zastupitelů především volba 
nového vedení obce. Starostou byl zvolen Mgr. Bla-
hoslav Kašpar, místostarostkou Eva Kozáková. Čle-
ny Rady obce Brněnec pro následující období jsou 
mimo starosty a místostarostky Vladimír Hanik, 
Martin Klemša a ing. Vít Urbánek. Posledně jme-
novaný byl zvolen i do funkce předsedy finančního 
výboru. Předsedou kontrolního výboru se stal Fran-
tišek Šunka. Projednány a schváleny byly i další ná-
ležitosti, které stanoví „Zákon o obcích“ pro úvodní 
zasedání zastupitelstva.

Následně starosta přednesl krátký projev. V něm 
poděkoval občanům za účast ve volbách a podpo-
ru stávajícímu vedení. Ujistil, že bude opět plněn 
volební program „Sdružení kandidátů pro občany 
I a II“. Starosta bude usilovat o konkrétní zapoje-
ni zastupitelů do života obce v určitých oblastech 

(výstavba, bezpečnost, doprava, životní prostředí 
apod.). Vyjádřil naději, že dojde i k větší angažo-
vanosti občanů (pro občany s občany) a bude po-
kračovat vzájemně výhodná spolupráce s okolními 
obcemi, zejména Březovou nad Svitavou.

V další části jednání starosta předložil zastupitel-
stvu návrh na zahájení přípravných prací k násle-
dujícím projektům: dostavba a rekonstrukce všech 
potřebných chodníků v obci, zbudování nástupní-
ho ostrůvku autobusové zastávky (žádost občanů 
z Mariánského údolí – Drahošova), rekonstrukce 
a přestavba domu čp.42 v Mor. Chrastové na byty 
pro seniory s pečovatelskou službou.

V poslední části programu pak starosta informo-
val o průběhu dokončovacích prací na rekonstruk-
ci místní komunikace a parkoviště u domu čp. 50
v Brněnci, opravě pouličního osvětlení mezi ob-
chodem pana Holešovského a potokem směrem 
na Půlpecen, instalaci nové přípojky a pouliční-
ho osvětlení chodníku u bytovky č.p. 195 v Morav-
ské Chrastové podle žádosti a dohody nájemníků
i o plánované úpravě silnice I/43 mezi ZŠ a drogerií. 
Dále reagoval na připomínky zastupitelů a občanů 
k nedostatkům v práci sociální komise v Chrastové 
Lhotě, pochvalu na opravu domu č. 40 v Moravské 
Chrastové a vysvětlil mechanismus přípravy roz-
počtu na r. 2015.

Paní místostarostka pozvala přítomné na připra-
vované kulturní akce. Závěrem poděkovala obča-
nům za hojnou účast, zastupitelům za odvedenou 
práci a dále vyjádřila naději na dobrou budoucí 
spolupráci.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

NOVÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OBCE BRNĚNEC (2014 – 2018)
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Žáci sice měli podzimní prázdniny, ale provozní 
zaměstnanci a někteří pedagogové se právě v těch-
to dnech pustili do úpravy zeleně v okolí školy.

Pan školník se s motorovou pilou dal do kácení 
přerostlých dřevin a do úpravy zelených porostů. 
Ostatní odnášeli větve a dřevo na vlečku, hrabali, 
sbírali a uklízeli.

Všichni si zaslouží poděkování, protože udělali 
opravdu velký kus práce a okolí školy díky jim zna-
telně „prokouklo“.

Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka ZŠ

Žák vyjmenuje důležité součásti obce, uvede 
nejdůležitější instituce obce, vysvětlí funkci sta-
rosty, popíše strukturu obecního zřízení. Tak toto 
není pedagogické pojednání ani znění domácího 

úkolu. Je to citace školních osnov pro předmět vý-
chova k občanství.

Splnit všechny body nám pomohl starosta obce 
Mgr. Blahoslav Kašpar v zasedací síni Obecního 
úřadu ve dnech 6. a 9. října. Právě v tyto dny se 
prostřídali žáci 2. stupně naší školy na jeho besedě 
k uvedným tématům. V panu Kašparovi se peda-
gogický talent nezapře (původním povoláním je 
totiž učitel). Poutavě hovořil o historii obce, míst-
ním názvosloví, současné práci Obecního úřadu 
a složení zastupitelstva.

Všichni jsme si odnesli spoustu zajímavých in-
formací a část učebních osnov byla probrána tím 
nejpovolanějším. Moc děkujeme.

Mgr. Jana Peterková

VÝUKA PŘÍMO U ZDROJE

V symbolickém čase – 17.17 hodin – se skauti 
a veřejnost setkali u skautské lípy pod Vyhlídkou, 
aby si připomněli události roku 1989 a, jak vždy do-
dává pan starosta, také události roku 1939. Účast-
níci vzpomínkového večera mohli slyšet Hutkovu 

Náměšť nebo Krylovu Demokracii. Závěrem jsme 
společně zapěli Československou hymnu a s přá-
ním lepších zítřků se rozešli do svých domovů.

Vlastimil Bednář

SEDMNÁCTÝ LISTOPAD

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – NE VŠAK PRO VŠECHNY
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V září jsme přivítali 18 nových dětí. Naši malí 
kamarádi si zvykali na nové prostředí a museli vy-
držet celý den bez maminek. To není vůbec lehké. 
Dnes si již spokojeně užívají všech radostí, které 
naše MŠ nabízí. A není jich málo. Během října a lis-
topadu proběhly v MŠ Bejbytanečky, které zajistila 
Taneční škola z Chrudimi. Od října v odpoledních 
hodinách nabízíme kroužek angličtiny a mažore-
tek. S jarem se těšíme na plavecký výcvik. Každý 
měsíc je pohádkové představení přímo ve škol-
ce. Vytvořili jsme a zpracovali Ekologický projekt 
a přihlásili jsme ho do soutěže Zelený ParDoubek, 
slavnostně vyhlášené 21. října Pardubickým kra-
jem. Naše MŠ byla úspěšná, obdrželi jsme certifi-
kát a stali se ,,Ekologickou MŠ 3. stupně“. V říjnu 
jsme též začali obnovovat herní prvky na školní 
zahradě ve spolupráci s Obecním úřadem.

Ve čtvrtek 22. listopadu si naši předškoláci uži-
li pěkné dopoledne. Navštívili filmové představe-

ní Jak vycvičit draka II. v kině Vesmír ve Svitavách. 
Dětem se film velmi líbil, dostaly pochvalu za pěk-
né a bezpečné chování ve městě a vrátily se nad-
šené a spokojené.

Nyní na začátku prosince se děti nemohou do-
čkat nejkrásnějších svátků v roce. Aby jim to čeká-
ní lépe ubíhalo, máme na každý den připravené 
překvapení.

Ve čtvrtek 4. prosince pojedeme se všemi dět-
mi do Svitav do divadla Trám na představení ,,Kde 
se vzaly Vánoce“ a následující den přijde do školky 
„sv. Mikuláš“ s nadílkou.

18. prosince pozveme do školky všechny rodiče 
a prarodiče na společné vánoční posezení a dílnič-
ky, které se v loňském roce velmi líbily.

Přejeme všem lidem krásné a pokojné vánoč-
ní svátky a do roku 2015 co nejvíce štěstí, zdraví 
a vzájemné úcty a lásky.

Věra Vaňousová, řed. MŠ Moravská Chrastová

BAREVNÝ PODZIM V MŠ MOR. CHRASTOVÁ

V pátek 17.10. 2014 se část žáků 7., 8. a 9. roční-
ku vydala na celosvětově známou výstavu Bodies 
Revealed, což by se dalo přeložit jako Odhalené 
lidské tělo.

Výstava Bodies Revealed odhaluje svým ná-
vštěvníkům lidské tělo v celé jeho složitosti a krá-
se. Tato výstava je dosud největší a nejpodrobnější 
výstavou o lidském těle, která kdy v České republi-
ce byla. Nabízí návštěvníkům trojrozměrný pohled 
do lidského těla-od kůže přes kosti až k vnitřním 
orgánům, od lebky až ke konečkům prstů.

Každé skupince žáků se věnoval tzv. medik-
-student medicíny, který nám lidské tělo pečli-
vě popsal, vysvětlil jeho fungování, překvapil nás 
různými zajímavostmi a nakonec zodpověděl naše 

dotazy. Výlet do Brna jsme ukončili rozchodem 
v nákupním centru Vaňkovka. Výstava se nám 
všem líbila a rozšířila naše znalosti o lidském těle.

Mgr. Ivana Kvapilová, Ing. Andrea Luňáčková

FASCINUJÍCÍ LIDSKÉ TĚLO
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Na sobotu 24. ledna 2015 je od půl osmé večer 
v Lidovém domě připravena premiéra SCÉNICKÉ-
HO ČTENÍ knihy Evžena Bočka Poslední aris-
tokratka aneb jak je důležité míti rodokmen. 
Scénické čtení, někdy zvané LISTOVÁNÍ, je nový či-
noherní projekt, ve kterém se diváci seznámí s li-
terárním dílem čtením úryvků z knihy spojené 
hranou formou. V našem souboru je to novinka, 
kterou nastudovala část souboru společně s nový-
mi mladými členy, kteří si říkají „Přípravka“. Věří-
me, že si tento zajímavý a dnes už hodně rozšířený 
projekt získá své diváky i u nás.

V sobotu 31. ledna 2015 pořádáme další maš-
karní DIVADELNÍ BÁL, který je vždy hojně navští-
ven. Velká tombola, ale hlavně tradiční kapela 
a kulturní program jsou zárukou toho, že se určitě 
dobře pobavíte. Letos není vymezen žánr pro mas-

ky, takže v čemkoli, hlavně s dobrou náladou.
Předběžně informujeme o dalším ročníku pře-

hlídky Sněhový Brněnec ve dnech 10. až 12. 
dubna 2015. Ačkoliv je uzávěrka až 31. 1. 2015, 
máme už teď nahlášeno 6 souborů nejen z Par-
dubického kraje, takže budeme zřejmě muset 
vyřazovat a vybírat. To bude problém pro nás po-
řadatele; pro diváky je to záruka kvality divadel-
ních představení.

Závěrem děkuji čtenářům Občasníku a našim 
spoluobčanům za jejich přízeň. Za celý Divadelní 
soubor E. Vojana Brněnec vám přeji krásné pro-
žití Vánočních svátků, hodně klidu, lásky a poho-
dy. Do následujícího roku 2015 přeji hlavně pevné 
zdraví nám všem, i našim rodinám. 

Milada Pavlasová, ved. DS E. Vojana Brněnec

POZVÁNKA DIVADELNÍHO SOUBORU EDUARDA VOJANA

Letošní modelářský rok jsme zahájili tradiční 
soutěží a výstavou u nás. Je to první větší setkání 
modelářů v bodovaných soutěžích. O zájmu soutě-
žících svědčí účast modelářů z Pardubic, České Tře-
bové, Jihlavy, Prostějova, Svitav i daleké Ostravy. 
Během roku se už modeláři ptali, zda se uskuteční 
příští ročník. Tento zájem zavazuje a my musíme 
současně poděkovat i Obecnímu úřadu za podpo-
ru, bez které bychom nemohli soutěž uspořádat.

Na další soutěži v Jihlavě dostal ocenění Petr 
Vodička v kategorii „Lodě“. Z velikonočního Pro-
stějova přivezli ocenění členové Válek a Zelený. 
Na mistrovství republiky v Praze obsadil Pavel Be-
henský 2. místo v kategorii „Kamiony“ a Jiří Zelený 
v kategorii „Hobby“. V kategorii „Lodě“ se umís-
til Petr Vodička na druhém místě a v kategorii
„Ponorky“ obsadil 1. místo.

Také letos jsme se podívali do zahraničí, do Bra-
tislavy, kde získali ocenění p. Behenský za kamio-
ny, p. Vodička za lodě a p. Zelený za kolekci letadel 
1. světové války. Tuto kolekci si mohli prohlédnout 
i naši občané na již zmiňované jarní soutěži. Le-
tos se připomínalo 100. výročí od zahájení 1. svě-
tové války, proto byl o tuto sbírku zájem na všech 
soutěžích, kterých jsme se zúčastnili. Ze všech 
jsme přivezli ocenění, což potěší. Rok jsme zakon-
čili 6 .prosince na soutěži v Žamberku 3. místem 
p. Zeleného a zvláštní cenou Pavla Petra.

Celou letošní sezonu lze považovat za dobrou. 
Snad by mohla být ještě lepší, ale pracovní nasa-
zení v běžném životě brání ve větším rozvíjení na-
šich koníčků. Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
sponzorům, kteří činnost našeho klubu podporují.

Za KPM Brněnec Jiří Zelený

OHLÉDNUTÍ ZA R. 2014 Z POHLEDU PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
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V sobotu 22. 11. 2014 v ranních hodinách při-
vítal Lidový dům v Moravské Chrastové víc jak 
dvacet amatérských výrobců i prodejců rukoděl-
ných výrobků. O desáté hodině se otevřely „brá-
ny“ druhého ročníku Jarmarku. Tradiční „stánky“ 
ve velkém sále doplnilo i 6 dílniček především 
pro děti. Navlékaly se korálky, zdobily perníčky, 
točil se hrnčířský kruh … Během dne prošlo ma-
lým tržištěm víc jak tři sta dospělých návštěvníků 

a málokdo odešel s prázdnou. Těžko se odolávalo 
pestré nabídce dárkového zboží, bytové dekorace, 
keramiky, bižuterie, řezbářských výrobků, hraček 
a dalšího sortimentu, který poskytoval i velkou 

inspiraci pro šikovné ruce. Po celý den se mísila 
v Lidovém domě vůně palačinek a pravé domácí 
zabíjačky. Vepřové hody místní restaurace potěši-
ly nejen návštěvníky Jarmarku, ale i samotné pro-
dejce a vystavovatele.

DRUHÝ ROČNÍK JARMARKU V BRNĚNCI
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Lze konstatovat, že i druhý ročník této prodej-
ní výstavy se vydařil a potvrdil tak novou kultur-
ní tradici v naší obci. Za hladký průběh a přípravu 
celé akce patří poděkování celému pořadatelské-
mu týmu ochotných nadšenců z řad skautů, skau-
tek a bezva spoluobčanů naší obce. Zvlášť děkuji 
Mgr. Alžbětě Boucníkové z Bohuňova za bezvad-
nou spolupráci a pomoc.

Jan Datinský

Ráno v sobotu 22. listopadu 2014 jsme vyje-
ly do Moravské Třebové na 2 skautské soutěže 
„v jednom“. První z nich byl Balvánek. Balvánek 
je pěvecko-dramatická soutěž, kde soutěží týmy 
světlušek a vlčat, skautů a skautek a také jednot-
livci-sólo zpěv. Ostružinky (tým mladších svět-
lušek) zde získaly v početné konkurenci krásné 
třetí místo s písněmi Večerníček a Nebýt jen dob-
rou světluškou, nám (Levandulím) se zas tolik 
nedařilo. V sólo zpěvu jsme ovšem stupně vítě-
zů téměř ovládly a upoutaly jsme pozornost tím, 
že do soutěže vstoupilo nejvíce odvážlivců právě 
z našeho skautského oddílu. Apolenka Urbánková 
se v této kategorii stala absolutní vítězkou a Anež-

ka Zedníková získala krásné 3. místo. Po skvělém 
obědě Ostružinky odjely domů.

My jsme se začaly chystat na celovečerní hru: 
Záhada Hlavolamu. Kde je podobná atmosféra 
jako v knížce Jaroslava Foglara. Po únavném bě-
hání po městě, plnění nejrůznějších úkolů a luště-
ní několika šifer, se vracíme do místní tělocvičny, 
kde se dozvídáme výsledky. Umístily jsme se na 
úžasném 3. místě, což nebývá pro „mimotřebov-
ské“ oddíly zvykem. Díky tomu se nám v nezná-
mém prostředí místní školy bude spát lépe. Domů 
se vracíme plné zážitků a nových přátelství.

Barbora Králíčková

SKAUTKY Z BRNĚNCE SLAVÍ ÚSPĚCHY

25 LET BETLÉMSKÉHO SVĚTLA V ČR

NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Myšlenka předávání Betlémského světla 

vznikla v Rakousku jako součást charitativní akce. 
Křehký plamének byl předáván dárcům sbírky jako 
symbol poděkování za dary pro nevidomé děti.

Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 le-
tadlem z místa narození Ježíše Krista, Betléma, 
do rakouského Lince, kde se předávání světla ujali 
rakouští skauti. Pro velký úspěch se tento akt stal 
novou vánoční tradicí v Evropě i za mořem.

Do naší země se dostalo Betlémské světlo po-
prvé v roce 1989, kdy jej do Prahy dovezli exiloví 
skauti a od roku 1990 jej z Rakouska pravidelně 
dováží brněnští skauti. Z Brna se pak tento sym-
bol rozváží ve stanovený den do všech koutů 
naší republiky prostřednictvím českých skautů
a Českých drah.

Betlémské světlo symbolizuje Mír, Víru, Lás-
ku a Naději a spojuje v době vánoční všechny 
lidi dobré vůle téměř po celém světě.
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PŘEPRAVA BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Plamen, zažehnutý v Betlémě, se transpor-

tuje do rakouského Lince letecky ve speciálně 
upravených lampách a odtud se převáží autem 
do některého z vídeňských chrámů, kde si jej při 
slavnostním ceremoniálu odpalují zástupci skaut-
ských organizací z celé Evropy a některých kon-
tinentů naší Země. Betlémské světlo pak putuje 
z Vídně dál v rukou skautů především železnicí, 
ale i autobusy, za moře lodí i letecky. Přeprava 
podléhá zvláštním bezpečnostním opatřením jed-
notlivých přepravců.

V naší republice vždy přivítá Betlémské svět-
lo jako první město Brno. Skauti jej přenesou do 
chrámu sv. Petra a Pavla na Petrově, kde jej tra-
dičně přivítá biskup Brněnské diecéze. Děje se tak 
vždy dva týdny před Vánocemi.

O týden později, poslední adventní sobotu, 
se světlo rozjede určenými vlakovými spoji po 
celé naší zemi. Plamen vezou skautské hlídky ve 
vyhrazených prostorách vlakové soupravy. Ve sta-
nicích, kde vlak zastavuje, jej zájemcům nebo 
dalším skautským „světlonošům“ odpálí ze své 
lampy. Dále pak „světýlko“ putuje pěšky nebo 
autem do dalších městeček a vesnic, do nemoc-
nic, domovů důchodců, kostelů, na Obecní úřady
a do domácností.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO DORAZÍ
I LETOS DO BŘEZOVÉ

Železniční stanice Březová nad Svitavou bude 
i letos svědkem přebírání Betlémského světla 
skauty a skautkami z Brněnce. Tato událost patří 
nesporně k tradičním vánočním akcím skautského 
střediska BIOS Brněnec. Dospělí i mladí zástupci 
oddílů tu každoročně na nádraží vyhlíží s napětím 
a rozechvěním určenou vlakovou soupravu a od 
brněnských bratří a sester rychle přebírají plamen 
do svých lucerniček. Rychlík nesmí nabrat zpož-

dění takže je času málo. Přesto je ho dost na stisk 
rukou, úsměv, společnou fotografii a výměnu vá-
nočních či novoročních přání. Brněnečtí skauti ne-
zapomenou s novoročenkou a malým dárkem ani 
na posádku vlaku a pana přednostu stanice.

Po odjezdu vlaku začíná vždy velké dobrodruž-
ství. Rychle zapálit rezervní lampy, dopravit pla-
men na bezpečné místo a udržovat jej dalších 
několik dní až do svátků. Ve stanovený den je 
Betlémské světlo pod dohledem skautů k dispo-
zici v prostorách OÚ v Brněnci, odkud si jej zájem-
ci z řad občanů mohou odnést do svých domovů. 
Skauti a skautky pak ještě světlo roznesou souse-
dům, známým a příbuzným a autem jej rozvezou 
po okolních obcích (Březová, Bělá, Banín, Vítěje-
ves, Svojanov, Bohuňov a Chrastavec).

Radost obdarovaných, pocit lidské sounáleži-
tosti a porozumění je skautům odměnou.

Jan Datinský, vůdce 30. oddílu skautů Brněnec

ROZVOZ
BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA 2014

Betlémské světlo dorazí na nádraží 
v Březové nad Svitavou

v sobotu 20. prosince rychlíkem 
R872 v 9:46 hodin,

kde si ho můžete spolu se skauty 
sami odpálit.

Betlémské světlo bude také 
k dispozici při Vánočním koncertě 
cimbálové muziky v evangelickém 
kostele v Mor. Chrastové téhož dne
20.12. od 17 hodin a odnést si jej 

můžete i v úterý
23.12. z Obecního úřadu 

v Brněnci mezi 9 a 12 hodinou.
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Každé pondělí se na hodinku schází v tělocvič-
ně Základní školy 12 až 16 žen z Brněnce, Mo-
ravské Chrastové a blízkého okolí. Pro některé je 

cesta do tělocvičny zároveň příjemnou procház-
kou. Cvičení se zúčastňují věkově starší ženy. Ce-
lých 60 minut si procvičují páteř, klouby a svaly, 
s hudbou, i bez ní. Cvičí při tom v tempu, které vy-
hovuje každé z nich. Všechny cvičenky se na své 
„pondělky“ těší a mají dobrý pocit, že dělají něco
pro své zdraví.

Děkujeme tímto vedení Základní školy za pro-
půjčení tělocvičny pro toto zdravotní cvičení,
které probíhá už více jak 10 let.

Marie Staňková

CVIČÍME PRO RADOST A PRO ZDRAVÍ

V pátek 28. listopadu 2014 se v Lidovém domě 
rozezněly známé rockové a popové písničky 
v úpravách pro havajský nástroj ukulele. Koncert 
se mimořádně vydařil. Všichni odcházeli domů 
nadšení a plní dojmů. Hudebníci si vás, publikum, 
moc chválili. Vzkazují, že se jim málokde hrálo tak 
báječně a chtějí přijet znovu. Vypadalo to, že i vy 
jste se bavili, tančili a zpívali a mnozí z vás už nyní 

chtějí, aby Ukulele Orchestra přijeli opět. Já jsem 
přijetím mého nápadu potěšena a ráda uspořá-
dám koncert znovu. Takže pro ty z vás, kteří jste na 
koncertu nebyli: je pravda, že jste o hodně přišli, 
ale nevěšte hlavy, akci určitě zopakujeme. Děkuji 
všem, kteří tam byli. Pomohli jste všem ostatním 
prožít jeden krásný večer a to se počítá.

Kristýna Pavlasová

UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO

V sobotu 6.prosince podvečer jsme v zahra-
dě Obecního úřadu Brněnec přivítali vánoční čas. 
Přes nepřízeň počasí přilákal program této akce po 
loňské pauze (z důvodu rekonstrukce OÚ) spous-
tu spoluobčanů, kterým nevadilo bláto ani drobné 
mrholení a kteří měli chuť se vzájemně setkat.

Po úvodním slovu pana starosty zazněly slav-
nostní fanfáry, poté vystoupili žáci ZŠ, svou řeč 
pronesl Mikuláš, který se svými pomocníky se-
stoupil z balkónu mezi děti a za básničku či pís-
ničku je obdaroval perníky. Pro děti byla také 
připravena pošta Ježíškovi a opékání párků.

Adventním hostem byla Mgr. Alžběta Boucníko-
vá se svým krásným pěveckým vystoupením, bě-
hem něhož se rozsvítil vánoční strom a betlém. 
Slavnostní atmosféru navodily vánoční melodie 
hudebního seskupení Malohanačka. V závěru pro-
gramu se vypouštěly balónky štěstí s dopisy dětí 
přímou cestou do nebe.

Za pomoc děkujeme všem pořadatelům, účin-
kujícím, za hojnou účast všem přítomným a na 
příští Vánoce v Brněnci slibujeme více svařáčku!

Mgr. Petra Štoudková

VÁNOCE V BRNĚNCI
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PŘEHLED ZÁSAHŮ JSDHO BRNĚNEC V ROCE 2014

V roce 2014 jednotka vyjela k 24 zásahům:
• 4 požáry
• 18 technických zásahů 
• 1 taktické cvičení
• 1 dopravní nehoda

Jednotka může vyjet na příkaz:
1) Krajského operačního a informačního

střediska (KOPIS)
2) Zřizovatele jednotky

(starosty nebo místostrosty)
3) velitele JSDHO

Z  24 výjezdů:
• 10 krát vyjela na příkaz KOPIS Pardubice
• 8 krát jednotka vyjela na příkaz starosty obce 
• 6 krát jednotka vyjela na příkaz místostarostky

Členové celkem odpracovali
417,5 hodiny, z toho:
na odborné přípravě 197,5 hodiny
na údržbě a zařízení 66,5 hodiny
na zásazích 153,5 hodiny

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

ČINNOST JSDHO BRNĚNEC V ROCE 2014

DATUM ZÁSAH ÚČAST ČLENŮ

1 13.1. Chrastová Lhota – Vyrozumění obyvatelstva 1

2 13.1. Moravská Chrastová – Likvidace olejové skvrny 2

3 22.1. Brněnec – Čerpání vody 3

4 5.2. Moravská Chrastová – Likvidace olejové skvrny 2

5 28.3. Březová nad Svitavou – Požár trávy 5

6 3.4. Bělá nad Svitavou – Požár slámy 4

7 3.4. Moravská Chrastová – Otevření zabouchnutých dveří 1

8 29.4. Chrastová Lhota – Vyrozumění obyvatelstva 1

9 16.5. Moravská Chrastová – taktické cvičení – Požár skautské klubovny 9

10 21.5. Moravská Chrastová – Likvidace obtížného hmyzu 4
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11 21.5. Moravská Chrastová – Likvidace obtížného hmyzu 4

12 24.5. Bělá nad Svitavou – Spadlý strom přes silnici 7

13 6.6. Moravská Chrastová – Likvidace obtížného hmyzu 4

14 6.7. Moravská Chrastová – Požár garáže 9

15 21.7. Moravská Chrastová – Popadané stromy ve strouze u silnice na Rudnou 6

16 31.7. Březová nad Svitavou – Práce na rozvodněné řece Svitavě 7

17 1.8. Brněnec – Čerpání vody a evakuace zaměst. firmy M-strojírny 7

18 12.8. Moravská Chrastová – Čištění ucpaného potrubí dešťové vody 2

19 16.8. Brněnec – Vitka – Proplachování ucpané kanalizace 4

20 16.9. Chrastavec – Likvidace obtížného hmyzu 1

21 2.10. Brněnec – Požár sloupu elektrického vedení 6

22 14.10. Moravská Chrastová – Srážka nákladního automobilu s dodávkou 6

23 23.10. Brněnec – Šafářová skala – Záchrana psa 1

24 30.11. Moravská Chrastová – Čištění ucpaného potrubí dešťové vody 2

16. 12. 2014
VÁNOČNÍ BESÍDKA ZŠ

15.00 hodin, Lidový dům
20. 12. 2014

VÁNOČNÍ KONCERT
CIMBÁLOVÉ MUZIKY

17.00 hodin, evang. kostel
26. 12. 2014

VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU

17. 1. 2015
MYSLIVECKÝ BÁL

31. 1. 2015
DIVADELNÍ BÁL

28. 2. 2015
HASIČSKÝ PLES

Podrobné informace na plakátech

POZVÁNKA NA AKCESPOLEČENSKÁ KRONIKA

Kaderková Hildegarda 81 let
Paulusová Eva 82 let
Studénková Marie  84 let
Gernešová Marie  87 let
Hochová Alžběta 88 let
Skácelová Vlasta 93 let
Valtrová Marie 93 let

Gratulujeme všem našim 
spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví 
významná životní výročí v měsících 

listopadu a prosinci 2014.
Přejeme jim do dalších let hodně 
štěstí, zdraví a radosti ze života.

Vážení spoluobčané, abychom předešli případ-
ným konfliktům a nedostali se do rozporu se záko-
nem (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
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HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
na výpomoc při realizaci místního Letního hudebního festivalu.

Jedná se o stánkový prodej občerstvení, zajištění areálu a drobné manuální 
práce. Práce je vhodná pro muže i ženy, požadujeme plnoletost a čistý trestní 

rejstřík, zkušenosti s prodejem výhodou.
Nabízíme finanční ohodnocení 60 Kč/hod. a drobné občerstvení.

Práce bude probíhat ve víkendovém termínu od 26.6.2015 do 28.6.2015. 
V měsíci červnu 2015 bude naplánována informativní schůzka.

V případě zájmu nás kontaktujte na:
brnenec.fest@seznam.cz nebo tel.: 604 579 351

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Společnost M - STROJÍRNY a.s. se specializací na zakázkovou strojírenskou 

výrobu a výrobu ocelových konstrukcí nabízí volné pracovní pozice:

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
náplň práce: příprava materiálu a sestavování dílců dle technické 

dokumentace, svařování, broušení, finalizace výrobků
požadujeme: vyučení ve strojírenském oboru, platné oprávnění ZK 135 1.1 
(ZM1), dobré čtení výkresové dokumentace, jeřábnický a vazačský průkaz

LAKÝRNÍK – ZÁMEČNÍK
náplň práce: stříkání vysokotlakem, tmelení, broušení,

příprava materiálu – řezání, vrtání, broušení
požadujeme: vyučení v oboru lakýrník případně prokazatelná praxe, 
jeřábnický a vazačský průkaz, průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku

Bližší informace: Ing. Libor Klouzek, ředitel a.s.
tel.: 469 326 341, 702 209 809, e-mail: libor.klouzek@m-strojirny.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 V BRNĚNCI
Tradiční Tříkrálovou sbírku pro Charitu provedou v naší obci 

skauti a skautky z Brněnce v sobotu 3. ledna 2015 v dopoledních 
a odpoledních hodinách, včetně Chrastové Lhoty.


