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Dnešní úvodník se bude od těch předcházejí-
cích poměrně dost odlišovat. V tyto adventní dny 
by se tematicky nabízelo například zamyšlení nad 
smyslem blížících se Vánoc, případně hodnocení 
roku, který za pár dní skončí. Protože náš Brněnec-
ký Občasník vychází maximálně čtyřikrát do roka, 
je snad omluvitelná částečná neaktuálnost násle-
dujících příspěvků.

V prvním z nich se chci krátce ohlédnout za 
17. listopadem 2016 v naší obci. Již řadu let jsou 
těmi, kteří toto výročí nepřehlíží, naši skauti a je-
jich příznivci. To má i svoji logiku. Vedle dalších vý-
ročí, připadajících na tento den, slaví skauti i svoje 
znovuobnovení. Jejich postoj je nejen z tohoto dů-
vodu k tomuto svátku vstřícný a tolerantní. Sou-
dím však, že i další výročí připadající na tento den 
si zaslouží připomenutí a zamyšlení. 

Předně 17. listopad 1939. Po bezprecedent-
ní zradě našimi spojenci v Mnichově – tehdejšími 
vládami Francie a Anglie následovalo 15. břez-
na 1939 obsazení Československa. Na proti-
nacistických a protiněmeckých demonstracích 
28.října 1939, na kterých byli výrazně zastoupe-
ni studenti, tehdy došlo ke smrtelnému zranění 
vysokoškolského studenta Jana Opletala. Nacisté 
plánovali českomoravský prostor plně germani-
zovat a v budoucnu vystěhovat nepohodlnou část 
českého obyvatelstva.

Pohřeb a smuteční shromáždění na pražském 
Albertově, které se konalo 15. listopadu se stalo 
bezprostřední záminkou k zásahu proti vysokým 
školám. V ranních hodinách 17. listopadu 1939 
bylo v ruzyňských kasárnách popraveno 9 stu-
dentských funkcionářů a byly uzavřeny všechny 
naše vysoké školy. Tento den byl po osvobození 
vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.

Vzpomínkové shromáždění studentů k padesá-

tému výročí výše popsaných událostí, konaném 
v Praze na Albertově dne 17. listopadu 1989, pře-
rostlo v protestní pochod proti nedemokratickému 
režimu a za nastolení pluralitní demokracie.

Naplňování skutky tehdejších hesel (např. PRYČ 
S TOTALITOU, SVOBODA, DEMOKRACIE,..) v uply-
nulých 27-mi letech má někdy hořkou, jindy 
až úsměvnou podobu. Totalitní moc jedné strany 
byla postupně nahrazena totalitní mocí peněz. Ně-
které, dobře fungující systémy byly s novátorským 
elánem a s velkou pompou zrušeny jako přežit-
ky, aby byly později s ještě větší slávou jako „úpl-
né novinky“ opět zaváděny. Některé i prosperující 
podniky byly po privatizaci zrušeny, aby udělaly 
místo zahraničním firmám. Na ulicí se objevili dří-
ve nevídaní bezdomovci a žebráci. Vymahatelnost 
práva je přinejmenším problematická. Pro mnohé 
se pojem demokracie stal zástěrkou za kterou se 
schová nerespektování jakýchkoliv pravidel a au-
torit. Ne nadarmo někteří umělci a politologové 
varují před volností bez pravidel, znevažováním 
čehokoliv a kohokoliv. 

Můžeme se ale na celou situaci dívat i jinak. 
Existují velké možnosti v cestování za poznává-
ním i věděním, také v šíření názorů a myšlenek..  
Možnosti nadaných, šikovných, pracovitých a zdra-
vých lidí jsou velké. Na trhu je dostupný široký sor-
timent zboží i politických názorů, jen si správně 
vybrat… 

A třeba právě svátek 17. listopadu by mohl po-
sloužit k pozastavení, srovnání souvislostí a vytvo-
ření vlastního aktuálního názoru na dobu, kterou 
žijeme. Každý z nás by měl mít názor odkud jde, 
kam směřuje a čeho chce docílit. Tak můžeme pře-
dejít rozčarování z reality, kterou jsme vlastně ne-
chtěli, abychom se nestali objetí virtuální pasti, 
která nás víc a víc obklopuje.

HISTORICKÉ VÝZVY K ZAMYŠLENÍ
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Ke druhé poznámce mne už delší dobu přivá-
dějí novináři, kteří se vytrvale dotazují některých 
z vás, jaký názor máte na zamýšlené zbudová-
ní památníku tzv. „Schindlerůva koncentrační-
ho tábora v Brněnci“. Mám zato, a rád bych se 
mýlil, že jen menší část našich občanů o této sku-
tečnosti ví o něco víc než přespolní. Drtivá většina 
našich dětí a mládeže pak s určitostí netuší vůbec 
nic a nebo, ať jsem pozitivní, tak jen to, co si pa-
matují z holywoodsky koncipovaného Spilbergo-
va filmu„Oskar Schindler“, pokud jej viděli. A to je
velká škoda a ostuda nás všech.

Proto mi dovolte několik slov historičky PhDr. 
Jitky Gruntové o táboru v Brněnci. 

Na území České republiky existovalo v době 
druhé světové války nejméně 40 pobočných 
koncentračních táborů (3 z koncentračního tá-
bora Auschwitz, 21 z koncentračního tábora 
Flossenbürg a 16 z koncentračního tábora Gross-
-Rosen). Většina byla zřízena na území zabraném 
v říjnu 1938 do Německé říše. V současné době 
je v původní podobě stavebně dochován pouze 
jediný – objekt někdejší pobočky koncentrační-
ho tábora Gross-Rosen v Brněnci. Ten vznikl roku 
1944 přemístěním zbrojní výroby a vězňů z Pol-
ska, jako jedna ze 14 poboček gross-rosenského 
tábora vybudovaných v témže roce (dvě další byly 
zřízeny ještě v roce 1945). Většinu z 1200 vězňů tá-
bora nucených prací v Brněnci tvořili židé. Objekt 
někdejšího tábora byl v posledních letech silně 
devastován, ale stále existuje možnost zachovat 
ho jako připomínku nelidskosti a zločinnosti na-
cistické ideologie, včetně svědectví bývalých věz-
ňů, kteří měli to štěstí, že přežili. Máme poslední 
možnost uchovat jediný existující objekt ně-
kdejší pobočky koncentračního tábora na na-
šem území jako památku, výstrahu a varování 
pro budoucí generace.

Obec Brněnec má už od roku 2004 poměrně de-

tailně zpracován projekt pod názvem „Památník 
obětí válečného bezpráví v Brněnci“. Ten roz-
hodně nepočítá s glorifikací majitele koncentrač-
ního tábora v Brněnci, Schindlera. „Nadační fond 
Památník Šoa a Oskara Schindlera“, jako současný 
majitel větší části prostor tehdejšího koncentráku, 
má svou představu o budoucí podobě tohoto vý-
znamného místa. I v současné době obec Brněnec, 
vlastník zbývající části tehdejšího tábora, zbudo-
vání památníku podporuje a má zájem s nadační 
fondem úzce spolupracovat na principu partner-
ství. Jeho zbudování je náš dluh generacím odchá-
zejícím a zejména těm budoucím. 

To je opět významný podnět k zamyšlení, i když 
ne zrovna předvánočního.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, po-
přát Vám k nadcházejícím svátkům zejména ne-
zbytné zdraví, blízkost členů rodiny a co nejvíc 
pohody.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

PF 2017
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 Z důvodu nezájmu občanů o ukládání odpadu 
na Sběrném dvoře v pondělí odpoledne a v so-
botu, upravujeme provozní dobu sběrného dvora 
v zimních měsících následovně:
pondělí až pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 14:30 
Rozšířenou provozní dobu obnovíme podle zájmu 
v jarních měsících. Při dovozu odpadu kontaktuj-
te obsluhu SD. V případě její nepřítomnosti volejte 
tel.: 606 569 757 nebo 739 405 675.

 Ve vestibulu Obecního úřadu je umístěn kontej-
ner na sběr použitých tonerů z tiskáren. Firma Sita 
bude provádět sběr a svoz zdarma, využijte této 
možnosti a nevhazujte použité tonery do komu-
nálního odpadu.

 Obecní úřad žádá občany, aby neprodelně uhra-
dili místní poplatky za svoz odpadu, či psa za rok 
2016. Dlužné poplatky budeme nuceni vymáhat.

Eva Kozáková

AKTUALITY

Každoročně předposlední neděli v říjnu uspořá-
dala TJ Jiskra Brněnec ve spolupráci se Skautským 
střediskem Brněnec krosový běh „Brněnecký Me-
gáč“. Letos to byl již 17. ročník. Na start se odvážně 
postavilo 53 závodníků rozdělených do devíti ka-

tegorií, nejmladší 7-mi, nejstarší 68-mi letý. S ná-
ročnou tratí se všichni závodníci vypořádali se ctí. 
Dokládá ji několik čísel: délka 5,5 km, převýšení 
158 m, běží se převážně členitým terénem. Počasí 
bylo pro závodníky, pořadatele i diváky přívětivé, 
občerstvení chutné a ceny nejen pro vítěze hod-
notné. Absolutním vítězem závodu se stal Martin 
Kučera s časem 24 minut 51 vteřin.

Touto cestou děkujeme všem sponzorům,  

kteří naši akci podpořili a zasloužili se o pěkné 
ceny: Obec Brněnec, město Březová nad Svitavou, 
obec Chrastavec, Stavitelství Tomáš Bartelt, Bro-
nislav Prudil – EUREPAP s.r.o., Jiří Culík – Pneu-
servis, Milan Štrofa, PENAM Mlýn Brněnec, Auto 
Bárta a syn, Silk&Progress, Autodoprava CONDOR,  
Pivnice U KOVÁRNY, Lékárna Brněnec, Klemša  
Martin, Truhlářství Culík, Autodíly Veselý, Truhlář-
ství Havlíček, Elektro František Šunka, Rehabilita-
ce Polčíková.

Počátky dnes již tradičního krosového běhu spa-
dají do roku 2000, kdy přišel s nápadem uspořá-
dat „nějaký“ krosový běh člen TJ Jiskry Brněnec Jiří 
Culík. Svěřil se Ondřeji Kozákovi a tuto myšlenku 
přednesli na výboru TJ. Představu trasy měli jas-
nou. Běh náročným terénem měl být v dopoled-
ním čase před nedělním obědem v měsíci říjnu. 
Dlouho se přemýšlelo, jak běh pojmenovat. Díky 
náročnosti terénu zvítězil název „BRNĚNECKÝ  
MEGÁČ“. Problémem bylo také vytvořit logo běhu. 
Z několika grafických návrhů bylo vybráno to, 
které od roku 2000 závod humorně charakterizu-
je. Díky dobré partě organizátorů, za pomocí míst-
ní skautské organizace a za přispění sponzorů byl 

BRNĚNECKÝ MEGÁČ
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první krosový závod na světě. 
Podle statistiky, kterou zodpovědně vede  

Ondřej Kozák od roku 2001 (výsledky z roku 2000 
se bohužel nedochovaly), běželo náročnou trať již 
589 běžců. Rok 2014 byl rekordní s 69 závodníky.  
Traťového rekordu dosáhl Michal Štantejský v roce 
2013 časem 24 minut 3 vteřiny.

Nejúspěšnějším běžcem doposud konaných zá-
vodů je Jiří Veska, který má na svém kontě devět 
vítězství. Nejvěrnějším účastníkem je Libor Opršál 
s šestnácti starty, jež je dokladem nepsaného pra-
vidla: není důležité vyhrát, ale zůčastnit se.

Mgr. Alena Popelková

Po teplém září a říjnu nastal čas podzimních 
plískanic. Příroda se chystá odpočívat. Ale děti 
mají v zásobě plno energie a na lenošení nemají 
čas. Tak je tomu i u nás v Mateřské škole. Barev-
ný podzim je pro děti i učitelky velkou inspirací, 
a proto společně tvoří, malují a vyrábějí. Na škol-
ní zahradě jsme uspali všechny broučky, stromy 
a květiny. V rámci týdenního projektu s názvem 
Čas jablíčkové vůně jsme společně s dětmi uvařili 
výborný jablečný kompot. Ani slupky nepřišly na-
zmar – usušili jsme je a bude z nich krásná ozdoba 
na vánoční svícny.

Ve středu 2.11. se v naší MŠ uskutečnilo první 
,,tvořivé odpoledne“ pro maminky a babičky. Vy-
robili jsme krásné dekorativní skleněné lucerničky. 
Maminky novou výtvarnou techniku jistě využijí 
při tvoření se svými dětmi.

Pomalu se blíží zimní čas. Ten jsme přivíta-
li na den Svatého Martina. Děti znají starou le-
gendu o Martinově dobrém skutku a zahrály si ji 
jako pohádku s dřevěnými koníky, pláštěm a me-
čem. Domů si odnesly martinský koláč a podkovič-
ku pro štěstí. První sníh sice hned roztál, ale určitě 
napadne další a přinese nejkrásnější svátky v roce 
- Vánoce. Ježíšek plní nejtajnější přání dětem a do-
spělí jsou na sebe hodní a usměvaví. Ať do vašich 
srdcí a svátečních domovů svítí z vánočního nebe 
jasná hvězda. 

Klidné a radostné prožití vánočních svátků. 
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017 
všem dětem, jejich rodičům a prarodičům, našim 
sponzorům a všem našim spoluobčanům přejí děti 
a zaměstnanci MŠ Moravská Chrastová.

Věra Vaňousová, ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
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Sníh, vůně cukroví, koledy…to vše neod-
myslitelně patří k nejkrásnějšímu období v roce,  

k času Vánoc. Kdo si chtěl užívat nádherné svá-
teční atmosféry hned poté, co na věnci zasvítila 

Současná hektická doba s sebou přináší stá-
le více problémů, které se promítají do celé spo-
lečnosti, rodiny i školy, a vzniká tak potřeba řešit 
aktuální otázky a obtíže mnohem rychleji a efek-
tivněji, než tomu bylo dosud. Se změnami posled-
ní doby se musí vyrovnat také škola, na kterou jsou 
kladeny stále větší nároky např. v oblasti řešení so-
ciálně-patologických jevů nebo v oblasti profesní 
orientace žáků atd. Proto na ZŠ Brněnec, Moravská 
Chrastová zahájilo svoji činnost Školní poraden-
ské pracoviště, jehož úkolem je poskytování po-
radenských služeb pedagogům, žákům, ale také 
jejich rodičům.  Toto pracoviště zajišťuje odborné 
poradenské služby v oblasti edukace žáků velmi 
nadaných či neprospívajících, žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami nebo žáků s proble-

matickou školní docházkou. Velká pozornost je 
věnována také prevenci sociálně-patologických 
jevů, kariérovému poradenství a posílení vztahu 
mezi rodiči a školou. Rodičům nabízíme také dal-
ší pomoc při řešení problémů ve spolupráci s Pe-
dagogicko-psychologickou poradnou, psychology, 
případně psychiatry.

Pevně věříme, že vznik Školního poradenského 
pracoviště na ZŠ Brněnec pomůže k odbornému, 
rychlému a efektivnímu řešení problémů, které 
vyplývají z dnešní rychle se měnící společnosti.

Obracet se můžete na vedoucí pracoviště a vý-
chovnou poradkyni Mgr. Šárku Dirrovou, metodika 
prevence Mgr. Helenu Peterkovou a pedagoga pro 
I. stupeň Mgr. Evu Švancarovou.

Mgr. Helena Peterková

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ NA ZŠ

VÁNOČNÍ JARMARK
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Jedním ze spolků v obci Brněnec je Sbor dob-
rovolných hasičů Vitka Brněnec, který byl zalo-
žen 23. 12. 1946. Úkolem SDH Vitka Brněnec bylo 
působit v oblasti požární ochrany v podniku a or-
ganizovat pro své členy a další občany kulturní, 
sportovní a jiné akce. Mnozí si jistě vzpomenou 
na soutěže Extraligy v požárním útoku, které náš 
sbor pořádal a kterých se i účastnil. Ve sboru se 
celkem vystřídalo 91 členů a přesto, že podnik Vit-
ka Brněnec již zanikl, organizace SDH Vitka Brně-
nec stále přetrvává. Nyní má organizace 6 členů: 
Ondřej Kozák, Pavel Klemša, Jaroslav Nečas, Jaro-
slav Kopecký, Bohumil Štrof a Milan Štrof.

V letošním roce přišli členové SDH a příznivci, 
kteří s organizací úzce spolupracují, s nápadem 
uspořádat první Dýňohraní. Cílem bylo ukázat 
veřejnosti, co vše lze vyřezat z dýní, zakousnout 
sladké dobroty, posedět s přáteli při dobrém pun-
či, to celé při poslechu reprodukované hudby. 
Vyřezávat mohli samozřejmě děti i dospělí. V krát-
kém čase se vše podařilo připravit a doufáme,  

že všichni co přišli, byli spokojeni. Proto patří po-
děkování všem členům SDH, jejich manželkám 
i příznivcům této organizace – rodinám Baráko-
vým a Juránkovým, kteří společně navařili vyni-
kající punč, napekli spoustu sladkostí a vyrobili 
dobré jednohubky.

Hasiči a příznivci SDH Vitka Brněnec

CO MOŽNÁ NEVÍTE

první adventní svíčka, mohl se přijít podívat na 
Vánoční jarmark, který se konal 1. prosince 2016 

v Lidovém domě. Jeho přípravy se ujali žáci a za-
městnanci ZŠ Brněnec-Moravská Chrastová a pro 
návštěvníky přichystali spoustu krásných výrobků, 
které mnohým ozdobí dům v době Vánoc nebo se 
stanou milými dárečky pro členy rodiny. 

Každý, kdo na jarmark zavítal, nejen že si 
domů odnesl kousek hřejivé vánoční atmosfé-
ry, ale hlavně načerpal mnoho inspirace – žáci se 
pod vedením svých učitelek a učitelů velmi snažili 
a připravili nádherně zdobené vánoční stromečky, 
hvězdy, ozdoby i malé dekorace pro radost, ne-
chyběly samozřejmě voňavé perníčky ani vánoční 
věnce…jednoduše zde bylo k vidění vše, co k tra-
dičním Vánocům patří. 

Mgr. Helena Peterková
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V sobotu 5. listopadu uspořádal Turistický od-
díl TJ Jiskra ve spolupráci s Obcí Brněnec autobu-
sový zájezd do Jeseníků. S myšlenkou uskutečnit 
tento výlet s cílem projít si téměř 14 km trasu hor-
ského běžeckého závodu nazývaného Rabštejn-
ský kocour přišel pan Ondřej Kozák, běžec srdcem 
i duší, který se tohoto náročného závodu v minu-
losti několikrát aktivně zúčastnil. Tentokrát se stal 
nadšeným organizátorem a zejména díky němu se 
autobus téměř naplnil. Již během cesty seznámil 
spolu s panem Miloslavem Strakou ostatní s his-
torií a profilem závodu. Mezi účastníky zájezdu se
našli dokonce čtyři odvážlivci, kteří se rozhodli bě-
žet tento vytrvalostní závod s převýšením 419m.

Trať závodu vede z obce Libina, kde se startu-
je na místním sportovním stadionu Dr. Urbáška, 
dále se běží po silnici, ze které se však brzy uhýbá 
do přírodního terénu přes louky, pole, malou ves-
ničku Třemešek, lesy, kopce a finišuje se na lou-
ce přírodní rezervace pod Velkým Rabštejnem. 

Počasí přálo, o to víc se stal výšlap příjemným  
a vynikla krása podzimních Jeseníků. Do cíle dora-
zili v pořádku pěší i 222 běžců, vyhlásili se vítězové 
a všichni se mohli po vydatných výkonech dosta-
tečně občerstvit v chatě Rabštejn, nebo si třeba 
opéct párek. Ti, kterým ještě zbyly nějaké síly, se 
vydali vylézt na místní skály, kde v tento den ho-
rolezci ukončují každoročně svoji sezónu. Místa 
dostupná i nehorolezcům zde odkrývají nádherný 
výhled do horské krajiny.

Po odpočinku a posilnění bylo třeba ještě absol-
vovat asi 4km dlouhou trasu do obce Bedřichov, 
kde čekal autobus připravený na zpáteční cestu 
domů. Velké díky za organizaci patří panu Kozáko-
vi, jeho nadšení do věci a spokojenost všech účast-
níků zájezdu snad budou příslibem, že by se tento 
zájezd na Rabštejnského kocoura mohl v dalších 
letech opakovat a stát novou sportovní tradicí  
naší obce.

Mgr. Petra Štoudková

RABŠTEJNSKÝ KOCOUR
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Advent nám zaklepal na okna klubovny a při-
pomněl blížící se Vánoce. Pomalu končí další rok 
skautování našeho, co do počtu menšího, 30. chla-

peckého oddílu skautů Brněnec. To navozuje pří-
ležitost k ohlédnutí, zda přeci jen za námi něco 
zůstalo.

Zapojili jsme se tradičně do tří humanitárních 
sbírek pro Charitu, Diakonii Broumov a Ligu proti 
rakovině. Podporujeme dále skauting v africkém 
státě Ghana a sběrem papíru pomáháme stavět 
školu na severu Indie v Malém Tibetu, za což jsme 
získali titul „Himálajský patron“.

Podařilo se nám uspořádat několik kulturních 
akcí pro veřejnost. Jmenovat můžeme tradiční be-
sedy, Májové odpoledne, Muzlovskou pouť, Den 
Země. Odpracovali jsme desítky hodin na zvele-
bení areálu Evangelického kostela, kde trávíme 

od jara do podzimu čas na pravidelných oddílo-
vých schůzkách. Naše vlčata se podílela na výro-

bě truhlíků a instalaci květinové výzdoby v obci 
(muškáty). Do celostátního závodu skautské vše-
strannosti jsme delegovali dvě soutěžní hlídky 
s pěkným umístěním. Nelze pominout ani letní tá-
bor v Pusté Rybné, byť jenom týdenní. Chlapci se 
stali během několika dní indiány, vědci a námoř-
níky. Podnikli jsme dvě celodenní výpravy po krá-
sách naší vysočiny a uspořádali sportovní den 
v netradičních disciplínách. Spalo se ve stanech, 
nechybělo vaření, noční hlídky a pravý táborový 
režim ve skautském duchu.

Nyní jdeme do finále. Námi vyrobené adventní
svícny již plní svůj účel, zdobíme vánoční perníčky 
a pomůžeme rozsvítit obecní vánoční strom. S dív-
čím oddílem se zapojujeme do celostátní akce 

„Česko zpívá koledy“ a před Štědrým dnem nabíd-
neme a rozvezeme Betlémské světlo.

Bez pomoci Obce Brněnec, Klubu přátel skau-
tingu a skvělých rodičů by nebylo za čím se 
ohlédnout. Děkujeme! Poděkování patří též ve-
dení ZŠ v Brněnci a celé řadě sponzorů. Všem pří-
znivcům a spoluobčanům přejeme požehnané 
Vánoční svátky. Ať spolu pod stromečkem nalez-
neme vnitřní klid, porozumění a vzájemnou tole-
ranci a na cestách v novém roce jen samý úsměv  
a hodně slunce.

Za 30. oddíl skautů Honza Datinský - Mrholík

SKAUTSKÉ OHLÉDNUTÍ
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Letošní podzim byl v našem oddíle opravdu 
akční. Koncem září jsme se tradičně sešly na po-
táborovém vzpomínání s rodiči a letos jsme tuto 
akci využily také jako náborovou. Jsme mile pře-
kvapené, že o skautování je v Brněnci a okolí stále 
zájem, díky tomu zahájila činnost nová družinka 
světlušek – Bílá šestka. Dívčí oddíl tedy má už tři 
družinky, které se schází k pravidelným schůzkám, 
výletům a oddílovkám. Z těch posledních to byla 
třeba Halloweenská přespávačka, podzimní puto-
vání, pěvecká soutěž Balvánek nebo noční bojov-
ka v ulicích Moravské Třebové. Že nás ani sychravé 
počasí nezaskočí, jsme si ověřily na svátečním vý-
letu 17. listopadu. Dokonce jsme ve sněhu a blátě 
zvládly rozdělat oheň!

Starší skautky čekalo hodně nových zkuše-
ností, pustily se totiž do skautského vzdělávání.  

Bára, Klárka a Evča absolvovaly po několika před-
náškách a víkendovkách rádcovský kurz Perun 
v Brně, Rozka s Áďou pak po desetidenním letním 
kurzu úspěšně složily podzimní čekatelské zkouš-
ky a získaly tak kvalifikaci k vedení skautské dru-
žiny. Do třetice dokončila své vzdělávání i Verča, 
která se stala absolventkou vůdcovského kurzu. 
Děvčatům moc gratulujeme a máme z nich oprav-
du velkou radost!

Nyní v oddíle fungují tyto družiny: 
Levandule – vedoucí Veronika Dvořáková,  
schůzky v pátek 17 – 19 hodin 
Ostružinky – vedoucí Rozka Urbánková,  
schůzky v pátek 17 – 19 hodin 
Bílá šestka – vedoucí Katka Blažková,  
schůzky v pátek 17 – 18:30 hodin

Alena Opršalová

SKAUTSKÉ NOVINKY

Každoročně hledáme na skautský tábor vhod-
nou četbu. Tradičně volíme jednu knížku pro mladší 
a jinou pro starší a čteme si společně před spaním 
i v poledním klidu. Protože děvčata Urbánkova  
infiltrovala k místním divadelníkům, byla letos
volba jasná. Přece Šalvěj! A tak začal náš příběh.

Můj skřítek Šalvěj, kniha, jejíž autorkou je Mar-
kéta Vydrová, se nám stala osudovou. Na příběhy 
se těšili skautky, světlušky i nejmladší benjamín-
ci. Navíc nás Rozka s Apčou naučily i titulní píseň, 
která rychle nahradila tradiční táborovou večerku 
a nejen ji. Prožívaly jsme se Šalvějem jeho dob-
rodružství a tím největším se pro nás stalo těšení 
na den, kdy už konečně nastane den D a uvidíme 
Šalvěje naživo v divadelním představení. Aby-
chom si čekání ukrátily, koupily jsme si knížku 
i domů a četly to, co se na táboře nestihlo.

Konečně je tu 19. listopad. S knihou pod paží, 
v šatech laděných jak jinak než do fialova a leh-
ce rozechvělé bereme schody po dvou a usedáme 
do sálu. Hlediště obsazené do posledního mís-
tečka, emoce víří vzduchem, první, druhé, třetí 
zvonění. Ani nedýcháme. Těžko říct, kdo je ner-
vóznější. Ti, kdo budou hrát nebo ti, kdo jim při-
šli držet pěsti, či snad děti, které čekají na „svého“ 
Šalvěje? Každý bedlivě sleduje, co se děje na jeviš-
ti. Markétku, skřítka i všechno kolem. Jsme v ji-
ném světě. Těžko popisovat.

Ale ani závěrečnou písní, kterou pomáháme 
zpívat, ani podpisem v knížce to zdaleka nekon-
čí. Doma nás čeká dohra. Dojatě sedíme a sleduje-
me děti, jak malují do svých nových bločků Šalvěje 
stokrát jinak, diplomata i Přísněnku, jak se doha-
dují, jestli je Safrabak „doopravdický“, nebo jen 

SKŘÍTKOSNĚNÍ
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Na sklonku Adventu dorazí tradičně i do naší 
obce Betlémské světlo. Děje se tak pravidelně 
již od roku 1992 díky místním skautským oddí-
lům. 10. prosince bude Betlémské světlo přebrá-
no ve Vídni zástupci jednotlivých skautských 
organizací Evropských zemí. Brněnští skauti jej 
ještě tu samou noc převezou vlakem do Brna, kde 
bude následně druhý den ráno slavnostně přivítá-
no v katedrále Petra a Pavla na Petrově biskupem  
Brněnské diecéze. O týden později 17. prosince 
rozvezou skauti světlo vlakem po celé naší repub-
lice. My jej budeme přebírat v Březové nad Svita-
vou. Tohoto aktu se může zúčastnit kdokoli, přesný 
časový termín bude sdělen na obecním webu tý-
den před rozvozem. Betlémské světlo rozvezeme 
po okolních obcích v pátek 23. prosince. V tento 
den bude také k dispozici na OÚ v Brněnci mezi 
9 až 11 hodinou. Pro přenos či převoz je nutná řád-
ná lampa nebo krytá svíčka.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Myšlenka předávání Betlémského světla vznik-

la v Rakousku jako součást charitativní akce v roce 
1986. Křehký plamínek byl předáván dárcům sbír-
ky jako symbol poděkování za dary pro nevidomé 
děti. Autem a letadlem putoval z místa narození 
Ježíše Krista – Betléma – do rakouského Lince, 
kde se předávání světla ujali rakouští skauti. Pro 
svůj úspěch se tento akt stal novou vánoční tradi-
cí v Evropě i zámoří. Do naší země se dostalo Bet-
lémské světlo poprvé v roce 1989, kdy jej do Prahy 
dovezli exiloví skauti a od roku 1990 jej z Rakous-
ka pravidelně dováží brněnští skauti. Odsud se pak 
tento symbol rozváží ve stanovený den do všech 
koutů naší republiky prostřednictvím českých 
skautů a Českých drah. Betlémské světlo symbo-
lizuje Mír, Víru, Lásku a Naději a spojuje v době 
vánoční všechny lidi dobré vůle téměř po ce-
lém světě.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2016

Tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná nezisko-
vou organizací Charita Česká republika patří mezi 
největší humanitární sbírky v naší zemi. Skautské 
oddíly podpoří v Brněnci a Moravské Chrastové 
koledování i v následujícím roce 2017. Skupin-
ky koledníků vás navštíví ve dnech 6. ledna (pá-
tek) odpoledne a 7. ledna (sobota) dopoledne. 
Pro Chrastovou Lhotu platí pouze termín páteč-
ního odpoledne. Naše obec spadá do působnosti 
oblastní Charity Svitavy. Větší část vybrané částky 

tedy zůstává pro potřebu našeho regionu, men-
ší část se přerozděluje podle klíče pro celostátní  
a zahraniční pomoc.

V loňském roce se v naší obci vybrala částka 
20.812 Kč. Rekord drží rok 2007, kdy se vykoledo-
valo 22.895 Kč. Veškeré informace o sbírce najdete 
průběžně na webových stránkách Charity Svitavy. 
Skauti a skautky se těší na vaši přízeň a na společ-
ně vykonaný dobrý skutek pro potřebné.

Jan Datinský

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

„jako“ a jak vše vrcholí divadelním představením, 
tentokrát ovšem v domácích podmínkách. Mám 
pocit, že jsme se společně stali součástí něčeho 
výjimečného. Jsem dojatá. A ještě než půjdu Anič-

ce vytáhnout šalvějovskou knížku z pod polštáře, 
napíšu poslední slovo: DĚKUJEME!

Amálka a Anička
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Klub má 17 členů z různých míst, proto se čin-
nost obtížně řídí. O to více potěší každý úspěch, 
kterého dosáhneme. Práce na stavbě modelů pro-
bíhají především v zimě, kdy je na to více času, 
ale ani během ostatních měsíců nezahálíme. Sou-

těžní sezónu jsme zahájili sportovně a společen-
sky naší soutěží, která se konala 5. března. Přijeli 
soutěžící ze třinácti míst naší republiky. Tento zá-
jem o 39. ročník nás velice potěšil. Z členů našeho 
klubu se nejlépe umístil Roman Pavlů a Jiří Zele-
ný. Následoval Velikonoční Prostějov, kde se nás 
účastnilo šest a jsme zde vždy rádi viděni. Zvlášt-
ní cenu zde získal Marko Rosič v kategorii bojo-
vá technika. I na následující kitshow v Tovačově 
jsme byli srdečně uvítání a přijeli domů se zis-
kem ceny. Po krátké prázdninové pauze jsme vy-
razili na Mistrovství České republiky v plastikovém 
modelářství , která se konala v Praze 24. a 25. září. 
Bylo zde k vidění na 1500 vystavovaných modelů. 
Zde jsme se prezentovali nejen klubovou výstav-
kou, které se zúčastnil i Igor Homola nebo Pavel 
Petr, ale hlavně výbornými sportovními výsled-
ky.V kategorii 1c. letadla obsadil Miroslav Sýkora 
9. místo, v kategorii 2c. bojová technika Jaroslav 
Válek 5. místo, v kategorii lodě 1/350 Petr Vodička 
1. místo a v ponorkách jsme se umístili od druhé-

ho do pátého místa. V pořadí Vodička, Pavlů, Válek, 
Sýkora. Petr Vodička si ziskem mistrovského titulu 
vybojoval nominaci na Mezinárodní mistrovství 
v plastikovém modelářství každoročně pořáda-
né v anglickém Telfordu. Zde získal 2., 3. a 4. mís-
to v kategoriích lodě a ponorky. Model letounu  
AN-2“ Andula“ Pepy Dudychy vybojoval 2. místo 
v kategorii Letadel. Je to nádherný životní úspěch 
obou členů, kterým tímto patří veliké poděková-
ní za výbornou reprezentaci klubu, obce i České 
republiky. Následovala účast na soutěžích v Jih-
lavě, kde získal 1. místo v kategorii 1c. letadla Mi-
rek Sýkora a 2c. bojovka Jarda Válek. Jarda získal 
i putovní pohár za nejvyšší počet bodů v kategorii 
technika a cenu diváků. Naši mimořádně úspěšnou 
modelářskou sezónu uzavřeme účastí na soutěžích 
Bratislavská zima a Žamberecký divočák.

Protože čas neúprosně letí, začínáme již připra-
vovat jubilejní 40. ročník naší soutěže. Nezbývá 

než si přát, aby se vydařila tak, jako ty předcházejí-
cí a nemuseli se jako letos potýkat s organizačními 
problémy díky nešťasně naplánováné rekonstruk-
ci Liďáku.

Velké poděkování za podporu našeho klubu 
a zvláště soutěže patří Obci Brněnec a ostatním 
sponzorům, bez kterých by to nešlo.

Jiří Zelený, předseda klubu

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ ČLENŮ KLUBU  
PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ V ROCE 2016.



13
B R N Ě N E C K Ý  O B Č A S N Í K

03/2016

Podzim letošního roku byl pro náš divadelní 
soubor časem premiér. Po třech letech, kdy soubor 
uvedl pouze dvě premiéry scénických čtení, se di-
váci dočkali dvou premiér divadelních inscenací.

Soubor nazkoušel komorní hru E.-E. Schmitta 
Manželské vraždění. Hra bývá označována jako 
hořká komedie. Mnohem příznačnější by však 
bylo zařazení této inscenace do žánru detektivky 
s prvky psychologického dramatu a komedie. Hra 
dvou herců má spád, vtáhne diváky do děje a ne-
nechá vydechnout. Ač je divácky náročnější, byla 
překvapivě přijata s nadšením. Diváci odcházeli 
domů s pocitem hlubokého vnitřního zážitku. Vol-
ba tohoto titulu předčila očekávání.

Druhou premiérou podzimu byla pohádka Skřít-
kosnění v nastudování celého souboru. Scénář 
jsme si napsali sami podle předlohy knihy Markéty 
Vydrové Můj skřítek Šalvěj. Hudbu k inscenaci slo-
žil manžel spisovatelky Daniel Vydra. Na prknech 
se vystřídá téměř 20 herců ve třech generacích. 
Pohádka je založena na půvabných kostýmech, 
písničkách a je doplněna projekcí ilustrací autorky. 
Pro soubor je tato hra zlomovou v několika ohle-
dech. Po několika desítkách let je výběr hry a režie 
věcí členů souboru. Scénář byl vůbec poprvé na-
psán podle knihy. Po dvaceti letech byla zařazena 
k nastudování pohádka. V představení hrají a zpí-
vají tři herecké generace. Především se opět po 
několika letech podařilo dát dohromady kolektiv-
ní dílo s angažováním celého souboru, který sdí-
lí společný cíl a podle toho šlape. U zrodu tohoto 
„teambuildingového“ projektu stály členky sou-
boru Magda Dvořáková a Marcela Švecová, které 
se náhodně potkaly s paní spisovatelkou. Slovo 
dalo slovo a za rok a půl bylo představení na svě-
tě. S napětím očekávaná premiéra měla obrovský 
úspěch. Bylo zcela vyprodáno a dětský i dospělý 

smích, potlesk a závěrečné broukání refrénu di-
váky bylo zcela jistě velkým zadostiučiněním pro 
všechny. Premiéry se zúčastnili autoři – manželé 
Vydrovi, kterým dojetí bralo slova. V noci po pří-
jezdu domů napsala Markéta Vydrová na svůj Fa-
cebook: „…Dnes se odehrálo něco, co mé srdce 
neskutečně oblažilo. To, co jsem viděla, napro-
sto předčilo všechny mé představy a to ve všech 
směrech. Byli veselí, radostní, humorní, srdeční, 
plní fantazie a potrhlostí, přemýšliví i blázniví, 
byli prostě takoví, že Skřítkovi a Markétce vdechli 
skutečný život, obecenstvo rozplakali i rozesmáli, 
vyprodaný sál jim neustále tleskal a každou chvíli 
se rozburácel výbuchy smíchu. (A navíc ještě měli 
i dokonalé hrozně vtipné kostýmy.) Je překvapivé, 
jak když knížka ožije na divadle, získá to všech-
no úplně nový rozměr. Já jsem až zaskočená silou 
těch emocí, které to ve mně vyvolalo. To oni všich-
ni společně to tak dokonale oživili, že mi z toho zů-
stává rozum stát a jen v němém úžasu obdivuji, 
co dokázali, jakou nádhernou práci odvedli. Děkuji 
tedy všem.“

Noc divadel 19. listopadu přinesla závan pozi-
tivní energie, ale především naději a optimismus. 
Divadlo v Brněnci je ve skvělé formě! Na reperto-
áru má dvě staré hry, dvě nové, soubor má něko-
lik nových mladých tváří, diváky, kteří podporují 
soubor ve všem, co dělá, organizační jistotu a zá-
zemí ve zřizovateli, kterým je Obec Brněnec. V ne-
poslední řadě hodně lidí, kteří věnují tomu všemu 
čas, uzpůsobují svoje pracovní i soukromé živo-
ty, aby vzniklo divadlo. Během jednoho veče-
ra soubor sám odehrál tři představení, která jsou 
aktuálně v repertoáru. Pohádku, komedii a de-
tektivku. Takto nabitý program se těžko realizuje 
profesionálním scénám, natož ochotníkům. Plné 
jeviště, plné hlediště – co víc si přát! Ne všude se  

DIVADLO V BRNĚNCI ŽIJE, BRNĚNEC ŽIJE DIVADLEM
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V sobotu 29.10.2016 proběhlo v rámci odborné 
přípravy taktické cvičení, které připravil přísluš-
ník HZS Svitavy. Cvičení se uskutečnilo na Študlo-
vě. Tématem tohoto cvičení byl zásah na hořící les 
s dálkovou dopravou vody na požářiště. Zúčastnily 
se tyto jednotky: JSDHO Študlov, JSDHO Želivsko, 
JSDHO Brněnec, JSDHO Pohledy, JSDHO Rozhraní 
a JSDHO Rudná. Cílem cvičení bylo prověřit akce-
schopnost techniky zúčastněných jednotek, ko-
munikaci u zásahu pomocí radiostanic a signálů 
používaných v PO.

Za JSDHO Brněnec se zůčastnili Jaroslav Kopec-
ký, Jiří Juránek, Jaroslav Neudert, Ondřej Kozák, 
Milan Štrof ml., Milan Štrof st., Jaroslav Nečas 
a Jiří Neudert. Použitá technika CAS 32/6600/0 
– T 148 a DA Renault Trafic. V 9:00 hod. se jed-
notky sešly na seřadišti na Študlově u hasičské 

zbrojnice. Po krátké rozpravě s vedoucím cviče-
ní Radkem Svojanovským, který byl zároveň ve-
litelem zásahu, byly jednotkám rozděleny úkoly. 
V 9:31 hod. byl jednotkám vyhlášen poplach po-
mocí zaslané SMS. Zúčastněné jednotky se rozjely 

plnit stanovené úkoly. Naše jednotka se dostavila 
s cisternou k imitovanému požáru lesa, provedla 
průzkum a požár likvidovala pomocí dopravního 
vedení 1 B a prvního útočného proudu 1 C a dru-
hého útočného proudu 2 C. Následně doplňovala 
vodu pomocí 1 B, JSDHO Želivsko. CAS 32/6600/0 
T-148 JSDHO Brněnec byla doplňována vodou 
z místního koupaliště ostatními zúčastněnými 
jednotkami. Přítomni byli starosta hasičského 
okrsku Jaroslav Neudert st. a starosta obce Študlov  
Jaroslav Niederle.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

TAKTICKÉ CVIČENÍ OKRSKU BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

amatérským souborům takto báječně daří.
Divadelní soubor vám všem děkuje za podporu. 

Váš zájem o divadlo nás žene kupředu. Budeme se 
na vás těšit i v roce 2017:

28. ledna Divadelní bál, začátkem března hos-
tující představení kolegů z Ústí nad Orlicí (zrušené 
zářijové představení), 31.3.-2.4. Sněhový Brněnec 
s naší účastí (Skřítkosnění), v dubnu hostující di-
vadelníci z Lanškrouna, v květnu (doufáme) hos-
tující soubor z Vysokého nad Jizerou.

Samozřejmě i my odehrajeme naše hry jako 

hosté jinde, např. v Lanškrouně, v Brně, v Bystrém 
se zúčastníme přehlídky v Červeném Kostelci a po-
zvání máme od paní Vydrové do Ivančic, chtěla by, 
aby její kniha ožila i před jejím publikem. Jméno 
Brněnce se rozletí do světa a to je skvělé!

Divadelníci Vám všem přejí krásný Advent, klid-
né Vánoce, čas a odvahu se zastavit a ohlédnout 
za minulým rokem a do nového roku vykročit 
s chutí a radostí!

Kristýna Pavlasová
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Vánoční svátky tradičně svádějí ke tvorbě ku-
linářských dobrot. Všechno kolem nás se mění, 
zkusme tedy udělat malou změnu a upéct zdra-
vější cukroví.

Základní surovinou pečení je mouka. Většina 
hospodyněk má doma mouku pšeničnou v jejich 
třech podobách: hladkou, polohrubou a hrubou. 
Někdo je kombinuje i s moukou žitnou. Existují 
však i jiné, zdravější varianty.

Obyčejná vymílaná pšeničná mouka není zrov-
na velká hitparáda. Celé obilné zrno obsahuje obal 
nebo-li otrubu, která v sobě skrývá spoustu vita-
mínů, minerálů a vlákniny, dále klíček obsahují-
cí důležité enzymy, které podporují dobré trávení 
a nakonec střed zrna, který obsahuje bílkovinu le-
pek a škrob. Takto hezky nám příroda vše zdravé 
zabalila do obilky. Z celých umletých obilných zrn 
vzniká celozrnná výživná mouka.

Aby však mouka vydržela a nežlukla, začalo se 
obilné zrno obrušovat a zbavovat jak vrchní slup-
ky, tak klíčku. Výsledkem je zrno, které je sice tr-
vanlivější, ale obsahuje pouze moučné části lepek 
a škrob.

Zkuste obyčejnou pšeničnou mouku nahradit 
její zdravější variantou - špaldovou moukou. Špal-
da je starý nešlechtěný druh pšenice, který si za-
choval důležité minerální látky a je velice vhodný 
pro jakékoliv pečení. Pokud ji budete kombino-
vat s méně známými a navíc bezlepkovými druhy 
jako je mouka čiroková, pohanková nebo jahel-
ná, budou vaše pekárenské dobroty stejně chut-
né a zdravé. Čiroková mouka je v našich končinách 
méně známou odrůdou a přesto se jedná o nej-
déle pěstovanou obilninu, která pochází z Etio-
pie. S oblibou je nazývána pšenicí celiaků, protože 
neobsahuje lepek a je velice vhodná v kombina-
ci se špaldovou moukou k pečení chleba. Jahelná 

mouka obsahuje důležité množství draslíku, hoř-
číku a zinku. Jáhly vznikají loupáním prosa a kdysi 
se v českých kuchyních hojně používaly. Pohanko-
vá mouka a hlavně pohankové zrno je známé pro 
svůj důležitý obsah rutinu, který udržuje pružnost 
cév a mírní potíže křečových žil na nohou.

Pokud budete tyto druhy kombinovat alespoň 
v třicetiprocentním podílu se špaldovou moukou 
a uberete v receptech klasický cukr o jednu tře-
tinu, vaše cukroví bude stejně dobré a rozhodně 
zdravější.

PRO INSPIRACI JEDEN VÁNOČNÍ RECEPT:

Hezké a veselé Vánoce vám přeje
Bc. Yvona Procházková

VÁNOČNÍ PEČENÍ ANEB NENÍ MOUKA JAKO MOUKA

OŘÍŠKOVÉ KYTIČKY
100g celozrnné špaldové mouky 
40g čirokové mouky 
80g cukru 
100g másla 
100g mletých lískových oříšků 
   2 žloutky 
vajíčko na potření a celé lískové 
oříšky na zdobení

POSTUP:
Ze všech surovin uhněteme těsto. Je-li 
moc měkké, přidáme trochu mouky. 
Necháme je v lednici odpočinout asi 
2 hodiny. Poté z těsta vyválíme silnější 
válečky a tvoříme kuličky, které vždy 
po třech kusech skládáme k sobě do 
tvaru trojlístku. Potřeme rozšlehaným 
vajíčkem a na každou kytičku posadí-
me celý lískový oříšek. Pečeme při 
teplotě 160-170ºC asi 10 minut.
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14. 12. 2016 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY U OÚ – skauti Brněnec

17. 12. 2016 VÁNOČNÍ KONCERT CIMBÁLKY  
V EVANGELICKÉM KOSTELÍČKU – obec Brněnec

23. 12. 2016 BETLÉMSKÉ SVĚTLO V BUDOVĚ OÚ – skauti Brněnec

30. 12. 2016 PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA PADĚLKU – TJ Jiskra Brněnec

6. -7. 1. 2017 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – skauti Brněnec

14. 1. 2017 MYSLIVECKÝ PLES

28. 1. 2017 DIVADELNÍ BÁL

4. 2. 2017 KINO NA KOLEČKÁCH V LIDOVÉM DOMĚ – TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

18. 2. 2017 HASIČSKÝ BÁL

18. 3. 2017 DĚTSKÝ KARNEVAL – KŠSK při Obci Brněnec

PODROBNÉ INFORMACE NA PLAKÁTECH

ZIMNÍ KALENDÁŘ AKCÍ

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

Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví  
významná životní výročí v prosinci 2016. Přejeme jim do dalších let  

hodně štěstí, zdraví a radosti ze života.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dirr František 80 let
Jedlinská Jarmila 82 let

Kaderková Hildegarda 83 let
Paulusová Eva 84 let


