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V roce 2017 se téměř jistě opět nebudeme nu-
dit. Jsme stále ještě v první třetině, ale už se kolem 
nás stačilo odehrát tolik pozitivního i negativní-
ho. Ekonomika státu se v uplynulém roce vyvíje-
la příznivě, což jsme ostatně v závěru roku mírně 
pocítili i v růstu příjmů do naší obecní pokladny. 
Důležité je, že jsou signály, že by tomu tak mělo 
být i v r. 2017. Skutečná nezaměstnanost v pod-
statě neexistuje. Ti, co pracovat chtějí, tak mohou. 
Normální zima se sněhem a mrazem byla vystří-
dána nefalšovaným aprílem. Po dlouhé době re-
gulací byl Českou národní bankou uvolněn kurz 
koruny a k překvapení mnoha se s její hodnotou 
nic převratného  nestalo. Naděje, že bude levnější 
zahraniční dovolená stále žije. Bohudík nás zatím 
pouze okrajově zasáhla nepřehlédnutelná „imi-
grační krize“. Pokračuje zamlžování jejích příčin, 
neochota i neschopnost mocných tohoto světa ji 
řešit. Nepřehlédnutelné je i dění v Turecku a na 
blízké Ukrajině. Zaznamenat lze i názory, které se 
jeví jako cesta k řešení těchto problémů. Můžeme 
jen doufat, že ti rozumní budou mít dost podpo-
ry, aby nepodlehli těm nerozumným a zištným. 
Důležité volby v USA a západní Evropě jistě také 
pootočí kormidlem dějin, nemluvě o těch našich 
parlamentních v říjnu.

A co naše praktická obecní politika?
Na svém prosincovém a březnovém zasedání 

schválilo Zastupitelstvo obce Brněnec mimo jiné:
• ceny vody – vodného 41,- Kč  

a stočného 59,- Kč vč. DPH
• Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016  

o vymezení doby nočního klidu
• Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu

• Rozpočet na rok 2017
• Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017  

o stanovení školských obvodů
• drobné prodeje, převody a nákupy majetku
• převod 200 tis. Kč do nově zřízeného účelového 

fondu Multicar“ a převod 100 tis. Kč do fondu 
„Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 
a nakládání s kaly“ a 200 tis. Kč do fondu  
„Zásahové vozidlo JSDHO Brněnec“
Neschválen byl naopak například návrh na zří-

zení elektrické nabíjecí stanice na budově Lido-
vého domu a návrh Nadačního fondu Památník 
Šoa a Oskara Schindlera na převod majetku obce 
do tohoto Nadačního fondu a to v obou případech 
z důvodu nevýhodnosti pro obec.

I když byly celé tři zimní měsíce teploty pod 
bodem mrazu, podařilo se udržet naše komuni-
kace a chodníky stále v provozuschopném stavu. 
Vzhledem k omezenému personálnímu obsazení 
to nebylo vždy lehké. S postupujícím jarem ale si-
tuace není o moc jednodušší. Přednost dostávají 
práce, u kterých hrozí prodlení, například výsad-
ba lesních stromků a také úklid ploch ve vlastnic-
tví obce. Jakmile počasí dovolí, přihlásí se rovněž 
o slovo travnaté plochy a parčíky. Mimochodem 
první jaro své služby široké veřejnosti nabízí par-
čík za domy č.p. 40 a 42 (u sběrného dvora). Park 
s řadou okrasných keříků, květin, s lavečkami a al-
tánkem, vznikl na místě zpustlé, neudržované 
a nálety zarostlé zahrady.

Brzy by novou tvář měla získat i travnatá plocha 
před knihovnou, kde již byly provedeny všechny 
výkopové a jiné „hrubé“ práce. 

Jako předešlé léto i to nadcházející budou 
naši obec zdobit květiny. Mělo by jich o něco při-
být a možná se stanou i inspirací pro další obča-
ny. Duší této estetické úpravy jsou naši skauti.  

ZPRÁVA O DĚNÍ V OBCI
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Hlavním investorem je obec, ale i některé soukro-
mé subjekty, např. prodejna QANTO i další. Poděko-
vání si zaslouží však všichni ti, co budou pravidelně 
pečovat o tuto živou krásu, ale i ti, kteří ji pomo-
hou ochránit proti vandalům.

Pokračováno bude v již započatých opravách 
a rekonstrukcích, např. výměnou zbývajících oken 
a dveří v MŠ Moravská Chrastová, podobně jako 
v budově ZŠ v Moravské Chrastové. Zde proběh-
ne i další etapa rekonstrukce sociálního zařízení 
pro žáky. Kompletně dokončena bude v letošním 
roce oprava bývalé masny a probíhají i postupné 
opravy a rekonstrukce obecního bytového fondu. 
V Chrastové Lhotě si situace vyžaduje výstavbu asi 
20 m dlouhé opěrné zdi. Vystavěna bude dle pří-
slibu stavební firmy ještě v první polovině roku.
Ve spolupráci s odbornou firmou řešíme v této
místní části i záchranu pravděpodobně nejstarší-
ho, nejcennějšího a nejkrásnějšího stromu obce. 
Jedná se o více jak 500 let starou lípu u kulturní 
chaty. V letních měsících je v plánu i dlouho slibo-
vaná rekonstrukce místní komunikace na „Hradča-
nech“. To vše za vlastní peníze obce. 

V závislosti na úspěšnosti námi podaných žá-
dostí o dotaci budou v letošním roce realizová-
ny rekonstrukce první etapy chodníků, pláště 
bytového domu č.p. 34 v Brněnci a rekonstrukce 
historické zvoničky tamtéž. Dotaci jsme již získa-
li na zřízení tzv. workoutové sestavy – venkov-
ní posilovny. Po nezbytných terénních úpravách 
bude dílo v hodnotě asi 270 tis. Kč instalováno 
u školního víceúčelového hřiště v Brněnci. Z důvo-
du nesmyslné inovace zadání jsme po náročných 
přípravách ani nepodali žádost o dotaci na les-
ní cestu do Mariánského údolí a budeme hledat  
jiné řešení.

V rámci možností se snažíme být nápomocni 
při získávání dotací z krajských prostředků a při 
opravách cenné kulturní památky v obci – Evange-

lického kostelíčka. V r. 2016 jen tato dotace činila 
150 tis. Kč na opravu střechy a pro letošek je schvá-
leno 100 tis. Kč na opravy části pláště.

Protože do blízkého budoucna hrozí výrazné 
zdražení poplatků za nakládání s odpady, rádi by-
chom vylepšili systém třídění a jejich sběru tak, 
aby k tomu nedošlo. S tímto cílem byly zahájeny 
konzultace s odbornou firmou. Výsledky předloží-
me nejprve zastupitelstvu a následně veřejnosti. 

Ve fázi intenzivních příprav je zavedení dálko-
vého řízení provozu železniční dopravy na úseku 
Brno – Česká Třebová. Tento projekt, který má být 
dokončen už v r. 2020, počítá s významnými změ-
nami rychlostí vlaků, úpravami stanic (včetně je-
jich umístění) a přejezdů.

Pro naše občany je důležité, že na základě do-
hody i se zástupci Březové nad Svit. bude poloha 
rychlíkové zastávky zachována, doplněna bezba-
riérovými podchody a další infrastrukturou.

Na poli kultury a společenského dění bylo, 
už tradičně, také živo. Po plesové sezoně úspěš-
ně proběhl už 40. ročník soutěže plastikových 
modelů, dětský karneval, Krajská přehlídka ama-
térských divadelních souborů – Sněhový Brněnec, 
Den otevřených dveří v ZŠ a Košt vín s cimbálku. 
Úspěšné a prospěšné byly i úklidové akce. Do fi-
nále spěje i příprava akce, na které spolupracují 
všechny složky obce – Dny obce Brněnec. Termín 
konání poprvé zasáhne do měsíce září. Konkrét-
ně v sobotu 2. září jako vrcholy programu vystoupí 
hudebník „PEKAŘ“(v anketě Zlatý slavík oceněný 
jako TALENT ROKU) a zpěvák KAMIL STŘIHAVKA 
se skupinou LEADERS.

Do té doby uplyne ve Svitavě ještě hodně vody.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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Pro rok 2017 byla Zastupitelstvem obce Brně-
nec schválena Obecně závazná vyhláška č.2/2016 
o místním poplatku za odvoz odpadků. Každý ob-
čan s trvalým pobytem v obci nebo majitel re-
kreačního objektu je povinen hradit poplatek 
ve výši 500,- Kč. Poplatek je splatný jednorázo-
vě 31. 5. 2017 nebo ve dvou stejných splátkách, 
za 1. pololetí do 31. 5. 2017 a za 2. pololetí do 
30. 9. 2017. Povinnost platit poplatky vyplývá 
z vyhlášky a nikoho jí nezbavuje skutečnost, že ne-
obdržel tzv. „Přiznání“. To rozesílá obec jako službu 
občanům především pro hlášení nastalých změn 
u poplatníka. 
V platnosti zůstává Obecně závazná vyhláška 
č.2/2015 o místním poplatku ze psů. Poplatek je 
splatný 31. 5. 2017, pokud je vyšší jak 1000,- Kč,  
je možné jej uhradit ve dvou splátkách.

Za psy v naší obci platíme:
• V bytovém domě za 1. psa 500,- Kč,  

za druhého a každého dalšího 750,- Kč,
• V rodinném domě za 1. psa 150,- Kč,  

za druhého a každého dalšího 250,- Kč,
• Pokud je držitel psa poživatelem důchodu  

jako jediného zdroje příjmu 200,- Kč.

Upozorňujeme opakovaně, že majitel psa je po-
vinen na veřejném prostranství vést svého psa 
na vodítku a uklízet po něm exkrementy.
Úplná znění všech platných vyhlášek jsou k na-
hlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Brněnec a na 
internetu: http://obec.brnenec.cz/Uredni-deska/
Pravni-predpisy-obce/

Eva Kozáková

MÍSTNÍ POPLATKY

V posledních letech získává stále větší oblibu kaž-
doroční akce „Ukliďmě Česko“. Je to akce chvály-
hodná a prospěšná. Pravdou je, že kdybychom byli 
všichni pořádní, nemuseli by ti, kterým není lhos-
tejné prostředí, ve kterém žijí, uklízet po ostatních 
jejich odpadky.
V letošním roce se podařilo zorganizovat na výzvu 
Povodí Moravy úklid břehů řeky Svitavy. Akce se 
zúčastnilo na několika úsecích od Rozhraní po Lač-
novský potok ve Svitavách celkem 39 dobrovolní-
ků, z toho 18 v Brněnci, 17 v Lačnově a 4 v Hradci 
nad Svitavou. Vysbíráno bylo 1 670 kg komunální-

ho odpadu a 25 ks pneumatik.
Obec Brněnec v rámci akce „Ukliďme Česko“ vy-
zvala občany k úklidu „před svým prahem“ a kaž-
dému, kdo tak učinil, patří poděkování. Skupina 
našich občanů v sobotu uklidila nepořádek po-
dél silnice pod nádražím směrem k Březové  
nad Svitavou a sebrala tak asi 15 pytlů odpa-
du, zlikvidovaného ve Sběrném dvoře. Děkuje-
me všem, kteří se na letošním úklidu podíleli,  
především paní Přikrylové z Brněnce, která se ujala 
i organizace úklidu břehů řeky Svitavy. 

Eva Kozáková

JARNÍ ÚKLID

Dovolím si malé povzdechnutí: „Papíry a razítka 
nás jednou zabijí“! Nekonečně se zvyšující náro-

ky na administrativu, nejrůznější žádosti, povo-
lení, zamítnutí, potvrzení, statistiky, posudky, 

ČLOVĚK NECHÁPE – A BYROKRACIE VÍTĚZÍ
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Topná sezona pomalu končí a je čas si ujasnit,  
jaké má vlastně povinnosti majitel kotle. Podle 
zákona o ochraně ovzduší musely do konce roku 
2016 projít všechny kotle na pevná paliva revizní 
kontrolou. Tato povinnost se týká všech typů kot-
lů na pevná paliva a za její nedodržení hrozí úřa-
dy pokutou až 50.000 korun. Dále platí povinnost 
provádět tuto kontrolu pravidelně každé dva roky. 
Kontrolu musí provést proškolený technik, nej-
lépe doporučený přímo výrobcem kotle. Revize 
se nově vztahují i na starší typy kotlů, které jim  
dříve nepodléhaly. Kromě samotných kotlů mají 
jejich majitelé povinnost nechat odborně zkont-
rolovat také komíny neboli spalinové cesty. U kot-
lů na pevná paliva s výkonem do 50 kW (rodinné 
domy) je povinnost provádět čištění spalinové  

cesty 3x ročně nebo 2x v sezónním provozu. Čištění 
lze provádět svépomocí, ale vždy platí povinnost 
provést 1x ročně kontrolu spalinových cest, kterou 
může provádět pouze odborník.
U kotlů na plynná paliva platí zákonná povinnost 
provádět každoročně odbornou kontrolu i čištění 
spalinových cest. Tyto úkony provádí rovněž ko-
miník, nikoliv servisní technik – topenář. Na ply-
nových zařízeních, která jsou v osobním užívání 
občanů, není zákonná povinnost provádět revize 
a kontroly. Výrobci kotlů nicméně doporučují pro-
vádět každoročně servisní prohlídku kotle, kte-
rá spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. 
I tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze 
proškolený technik.

Eva Kozáková

KONTROLY KOTLŮ

PŘEHLED ÚKONŮ PRO FYZICKÉ OSOBY A KOTLE DO VÝKONU 50 kW
Kotle na pevná paliva Kotle na plyn

Povinná revizní kontrola do konce roku 2016 
následně každé 2 roky

1 x za 3 roky 
(pouze právnické osoby)

Servisní kontrola 1 x ročně (doporučeno) 1 x ročně (doporučeno)

Čištění spalinové cesty 3 x ročně (2 x ročně  
u sezónního provozu) 1 x ročně

Kontrola spalinové cesty 1 x ročně 1 x ročně

výkazy a další „nepostradatelné nesmysly“ se valí 
na kohokoli z nás. Každá z nastupujících vlád sli-
buje zjednodušení administrativy, avšak přesný 
opak je pravdou a zdravý rozum se  vytrácí. Tak se 
stává, že jasné a logické věci nemůžeme udělat, 
protože nám to neúměrné papírování nedovolí, 
a když konečně dovolí, pak v okamžiku, kdy je de-
set minut po dvanácté. Proto se tak často začínají 
opravovat silnice v listopadu nebo školy s prvním  
zvoněním na začátku školního roku. Proto se až 
po roce a půl běhání po úřadech podařilo Lesům 

České republiky získat povolení k vyčištění Běl-
ského potoka v Brněnci až po koryto řeky Svitavy, 
po kterém voláme již několik let. Čištění se letos 
snad dočkáme, ale zhotovitel zakázky musí být 
vysoutěžen. Hospodářská soutěž však není časo-
vě jednoduchá a potok se velmi pravděpodobně 
začne čistit v době, kdy vegetace bude mírně ře-
čeno bujná. Prosíme občany Brněnce o trpělivost  
a věříme, že mimořádná snaha našeho spoluobča-
na i vedení obce bude korunována úspěchem.

Eva Kozáková
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Rada obce Brněnec rozhodla stanovit od 1. 4. 2017 nové ceny 
krátkodobého pronájmu velkého a malého sálu  následovně:

VELKÝ SÁL:  nájem obec Brněnec 800,- Kč,  
služby Martin Chlup 500,- Kč

MALÝ SÁL:  nájem obec Brněnec 500,- Kč,  
služby Martin Chlup 300,- Kč

Nájem hradí pronájemce za soukromé  nebo komerční využití, spolkům 
působícím v obci se nájem neúčtuje. Cena je stanovena včetně DPH.

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY V LIDOVÉM DOMĚ

V březnu byla spuštěna služba našim občanům 
– rozesílání zpráv a informací hlášených obec-
ním rozhlasem prostřednictvím SMS a mailových 
zpráv. V současné době je v systému přihlášeno 
109 uživatelů a jejich ohlasy jsou pozitivní. V pří-

padě zájmu je možno se přihlásit k odběru zpráv 
na formuláři přiloženém v tomto vydání Občasní-
ku nebo zveřejněném na http://obec.brnenec.cz/
novinky/Dotaznik---,,Elektronicky-rozhlas-,,/

Eva Kozáková

HLÁŠENÍ ROZHLASU

Farní sbor České církve evangelické ve Vanovicích 
a skauti z Brněnce děkují Jednotce sboru dobro-
volných hasičů obce pod vedením velitele pana 
Ondřeje Kozáka a členům Mysliveckého spolku 
Bělá nad Svitavou – Brněnec za vydatnou pomoc 

při jarním úklidu v areálu Evangelického koste-
la v Moravské Chrastové. Akce „Ukliďme Česko“ 

se zde zúčastnili i další dobrovolníci. Ve prospěch 
naší vzácné kulturní památky odpracovali společ-
ně během dvou dnů 78 hodin.

Jan Datinský

PODĚKOVÁNÍ
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Od 26.února do 4. března proběhl lyžařský výcvikový kurz v Harrachově, společný pro ZŠ Brněnec  
a ZŠ Březová nad Svitavou.

V neděli 26.3. uspořádala KSŠK Obce Brněnec 
v Lidovém domě dětský maškarní karneval.  O slav-
nostní zahájení se jako tradičně postaraly mladší 
a starší mažoretky pod vedením Renaty Polčíkové, 
o veselou náladu, dostatek smíchu a vtipné hry již 
osvědčený klaun Hubert. Ani letos s sebou neza-
pomněl oblíbený bublinkovač a spoustu balónků 
na výrobu nafukovacích zvířátek, které jsou dětmi 

velmi žádané. Na karnevale nechyběl ani průvod 
masek, tombola, soutěže a diskotéka.

Odměnou pro pořadatele byla určitě hojná účast 
dětí i jejich doprovodů, což vždy potěší a dodá chuť 
uspořádat stejnou akci zase za rok. Proto také díky 
všem, kteří se společně se svými dětmi přišli poba-
vit a něco prožít. 

Mgr. Petra Štoudková

DĚTSKÝ KARNEVAL

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
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V sobotu 8. dubna uspořádala naše Základ-
ní škola Den otevřených dveří. Tentokrát byl 
ve znamení nadcházejících velikonočních svátků.  
Žáci si připomněli tradice s těmito svátky spoje-
né: naučili se plést pomlázku, zdobit perníčky, 
zhotovit či namalovat králíčky, kuřátka a ozdoby 
do květináčů. Zručnější chlapci vyráběli ve škol-
ních dílnách ptačí budky. Všichni, žáci i návštěvní-
ci, si tento den pěkně užili.

Mgr. Helena Peterková

Škola není jen místo, kde se vzděláváme,  
ale dává nám také příležitost setkat se s lidmi,  
které máme rádi a se kterými si rozumíme. 

A i když prázdniny vítáme a těšíme se na ně, je 
to doba, kdy své kamarády postrádáme. Aby od-
loučení nebylo tak dlouhé, naplánovali jsme si na 
jarní prázdniny společnou sportovní akci v Brně.  
Nejprve jsme se vyřádili na trampolínách v Jump 
parku a posilněni obědem ve Vaňkovce jsme fy-
zicky náročný program zakončili střílečkou v Laser 
Games. Bojovali jsme sice proti sobě, domů se vra-
celi opět jako jeden tým.

Někteří z žáků deváté třídy se rozhodli, že ne-
budou o jarních prázdninách zahálet a vydali se 
na výlet do Brna. Výpravu jsme zahájili dopoled-
ním programem v brněnské hvězdárně, kde pro 
nás byl připraven dokument Tajemství neviditel-
ného světa, ve kterém jsme se dozvěděli o věcech 
každodenního života, které unikají našim smys-
lům, a jsme je schopni postřehnout jen díky úžas-
ným technickým vynálezům.

Prázdninový výlet se všem líbil a nyní nezbývá 
než začít s plánováním dalších výprav a exkurzí.

Mgr. Šárka Dirrová, Mgr. Helena Peterková

CESTOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ZNAMENÍ VELIKONOC
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Naše MŠ je zapojena do dotačního programu 
EU ,,Šablony pro MŠ“, ze kterého čerpá finance.
Jedná se o téměř 300 000,- Kč. Jsou využívány 
na další vzdělávání pedagogů, zlepšení přípravy 
dětí na vstup do 1. třídy ZŠ a na zlepšení podmí-
nek v péči o dvouleté děti. Pro rodiče jsme při-
pravili několik besed a přednášek na téma Co má 
umět a znát předškolák a O zdravé výživě. V péči 
o dvouleté děti pomáhá učitelkám chůva. Před-
školáci, kteří jdou k zápisu, obdrželi pracovní 
sešity, ve kterých si mohou osvojit dovednosti po-
třebné k psaní a počítání. Ve středu se byli podívat 
v 1. třídě v Brněnci. Vyzkoušeli si, jak se sedí v la-
vicích, seznámili se s prostředím ZŠ a plnili první 
úkoly od paní učitelky Švancarové. Všem se dařilo 
a těší se na zápis.

Letošní zima již snad definitivně skončila a my
všichni se těšíme na jarní sluníčko a teplo. Neza-
pomínáme na to, že po zimě nám chybí vitamíny. 
Velmi zdařilý byl týden s názvem ,,Zdraví na talíři“ 

a „Jak byl zoubek nemocný“. Čekají nás Velikono-
ce. S dětmi si přiblížíme tradice a velikonoční zvy-
ky. Budeme plést pomlázky, zdobit vajíčka, s paní 

kuchařkou upečeme beránka a nasejeme obilíč-
ko. Od dubna budeme jezdit na plavecký výcvik 
do Svitav.

Věra Vaňousová, ředitelka MŠ

CO JE NOVÉHO V MŠ MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
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DEN SESTERSTVÍ ANEB 29. ODDÍL 
NA CESTÁCH  24. - 25. ÚNORA 2017

V únoru jsme jako každý rok společně oslavi-
ly tradiční Den sesterství, ovšem poněkud ne-
zvykle. Pro relativně novou družinku, která si říká  
Bílá Šestka, to bylo takřka první přespání mimo 

prostředí Brněnce, nicméně i pro starší světlušky 
Ostružinky a skautky Levandule to bylo v lecčem 
také nové.

Vyrazily jsme do nedaleké malebné Litomyš-
le na tamní skautskou klubovnu a za prozkoumá-
ním tohoto romantického města a blízkého okolí. 
V přátelském prostředí oddílu jsme hrály velkou 
hru, jejíž součástí byla příprava obědu na lihových 
vařičích, lidská pyramida a jiné kuriozity. Dalším 
velkým zážitkem bylo plnění slibu v klášterních 
zahradách poblíž litomyšlského zámku a následný 

slib světlušek Elišky a Káji i slavnostní přešátková-
ní skautky Verči. 

Jako na každé správné oslavě, ani na té naší, 
nesměl chybět vynikající dort, jehož svíčky jsme 
společně sfoukly a pak si pochutnaly. Kromě  
poněkud náročnější cesty s našimi 20 krosna-

mi v autobusu a vlaku jsme si akci nadmíru užily, 
a pokud bychom mohly, hned bychom si to rády 
zopakovaly. Věříme, že bude více takto pestrých 
a „našlapaných“ akcí… Některé vám nastíníme 
již v tomto vydání.

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Ivančena

Ivančena je tradiční akce pořádaná na svátek 
všech skautů, v kalendáři slaví 24. dubna svá-
tek sv. Jiří – patron skautů. Naše organizace Svaz 

ZPRÁVY OD SKAUTEK
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skautů a skautek České republiky pořádá výstup  
na Ivančenu společně s organizací Skaut – Český 
skauting ABS. 

Letos nás čeká nově vytvořená kamenná mo-
hyla, kterou postavili dobrovolníci z řad skautů  
a veřejnosti. Každoročně tam všichni příchozí do-
nášejí kameny jako upomínku na pět skautů,  
kteří byli popraveni za účast v protinacistickém 
odboji právě 24. dubna 1945, a tato mohyla se zá-
sluhou mnohých neustále rozrůstá. 

Minulý rok jsme při této příležitosti vystoupily 
se skautkami Levandulemi i na Lysou Horu, králov-
nu Beskyd, kde jsme se doslova kochaly výhledem. 
Uvidíme, zda tento výstup letos zopakujeme.

Celosvazové setkání v Plumlově
Letos poprvé se uskuteční setkání hned několi-

ka skautských oddílů. Tato novinka se bude ode-
hrávat blízko Plumlova díky pořádajícímu oddílu 
vodních skautů Plumlov. Rozhodly jsme se využít 
nespočtu příležitostí: seznámení s ostatními skau-
ty a skautkami, možnost vyzkoušet si některé vo-
dácké techniky, zažít nová dobrodružství či poznat 
nové prostředí a v červnu na akci vyrazíme se vše-
mi světluškami i skautkami.

Květinový den 10.5.2017
Ve středu 10. května se s námi můžete v Brněn-

ci a okolí potkat při příležitosti Českého dne proti 
rakovině. Skautky budou květy měsíčku lékařské-
ho prodávat za 20 Kč. Proběhne již 21. ročník této 
tradiční veřejné sbírky, jenž svými prostředky  
i nadále podporuje nádorovou prevenci, výzkum 
a vybavení onkologických center a zlepšuje kvali-
tu života onkologických pacientů. My jsme se za-
pojily naší pomocnou rukou a vy můžete přispět 
peněžně zakoupením této symbolické květinky.

Zájezd Orlovy 14.5.2017
Chlapecký a dívčí oddíl skautů a skautek Brněnec 

pořádá v květnu menší skautský zájezd tzv. k pra-
menům českého skautingu. Do míst, kde vznikal 
skauting před více než 100 lety pod vedením za-
kladatele skautingu Antonína B. Svojsíka. Skau-
ti, skautky a jejich rodinní příslušníci i skautští 
přátelé tak budou mít možnost poznat místo 
konání vůbec prvního tábořiště v historii skau-
tování v českých zemích. V plánu je Lipnice nad Sá-
zavou, hrad v tomto městě a hrob Jaroslava Haška.  
Zájem byl obrovský a věříme, že zážitky a atmosfé-
ra budou nezapomenutelné.

Májové odpoledne 21.5.2017
Na tradiční květnovou akci pro veřejnost se mů-

žete těšit v neděli 21. května u kostelíčku v Morav-
ské Chrastové. Na programu jsou letos plánované 
opět drobné novinky. Kromě koncertu v koste-
líku se můžete těšit na posezení s občerstvením  
a hudebním doprovodem v zahradě. Pro děti při-
pravujeme soutěže a muzicírování. Přijďte se poba-
vit a zároveň si prohlédnout, jak pokročily opravy 
této významné kulturní památky v naší obci.

Tábor
V červenci nás čeká největší radost a dovrše-

ní celoročního snažení všech skautů a skautek – 
tábor. Letos budeme v termínu 8. - 16. 7. tábořit 
na skautském tábořišti Dobrovka v Jimramově. 
Spaní v českém vynálezu - podsadových stanech, 
vaření „pod naší taktovkou“, noc pod širákem, 
táboráky, přírodní scenérie a další líbezná slova 
už visí ve vzduchu. A my se letos těšíme na nové 
tváře tábornic a dost možná nejpočetnější tábor 
za posledních 10 let.

Alena Opršalová
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V sobotu 4. března ožily čilým ruchem prosto-
ry Lidového domu v Moravské Chrastové. S cílem 
pochlubit se svými výtvory, poměřit jejich kvali-
tu v bodované soutěži, poslechnout si některou 
ze dvou odborných přednášek nebo prostě jen tak 
poklábosit s přáteli a strávit pohodový den ve spo-
lečnosti podobně „postižených“, se sem sjely asi 
čtyři desítky modelářů z mnoha koutů celé repub-
liky. Klub plastikových modelářů Brněnec pod ve-
dením pana Jiřího Zeleného přivítal návštěvníky 
na pečlivě připraveném, jubilejním 40. ročníku ve-
řejné soutěže plastikových modelů. 

Celodenním centrem dění byl pochopitelně sál 
Lidového domu, kde proběhlo slavnostní zahájení 
i vyhlášení výsledků celé soutěže, přednášky i mo-
delářská burza. Na stolech kolem sálu byly umís-
těny modely bojové techniky a dalších soutěžních 
kategorií, přístupné divákům a hodnocené meto-
dou „líbí-nelíbí“. Na stolech pod podiem měla své 
místo prezentace pořádajícího klubu, zahrnující 
také výtvory Petra Vodičky a Pavla Behenského, 

kteří se úspěšně věnují stavbě modelů méně ob-
vyklých modelářských kategorií – Petr Vodička lo-
dím a Pavel Behenský kamionům. Jejich v Brněnci 
vystavené modely se přitom mohou směle měřit 

s konkurencí na nejvyšší, tedy mezinárodní úrov-
ni, o čemž svědčí úspěšná účast obou pánů na mo-
delářských soutěžích v zemích západně od našich 
hranic. Modely letadel, jejichž hodnocení podle 
pravidel vydaných Svazem modelářů České repub-
liky představuje každoročně gros celé soutěže, na-
šly své místo v divadelním salonku v prvním patře. 

VELKÉ MODELÁŘSKÉ VÝROČÍ
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S potěšením můžeme konstatovat, že dvě komise 
rozhodčích ani Ondřejem Kozákem vedená vý-
početní služba se letos opravdu nezastavili – jen 
v soutěžní kategorii I. b (modely letadel v měřítku 
1/48) bylo přihlášeno více než 20 modelů! 

Vzhledem k jubilejnímu ročníku soutěže byla 
pozornost pořadatelů ještě více než jindy, věno-
vána doprovodnému programu. Účastníci soutěže 
i zájemci z řad veřejnosti tak mohli v pravé diva-
delní galerii zhlédnout improvizovanou výstavu 
o historii letectví v regionu, s jejíž realizací po-
mohlo Městské muzeum a galerie ve Svitavách. 
Díky ochotě místní ikony funkční modelařiny 
p. Štěpánka bylo možné zhlédnout jeho modely 
raket Ariane a jiné zajimavosti tohoto odvětví. 

Bylo zajímavé vidět množství mistrovských ti-
tulů a ocenění, která za svoji soutěžní karieru 
získal. Stejně tak zaujala ukázka závodních ná-
kladních automobilů Tatra, které z papíru vytvořil  
p. Horňanský z Lysic. 

Součástí doprovodného programu byla i dvoji-
ce přednášek: o počátcích sportovního létání v re-
gionu a o proudovém bitevním letounu Suchoj  
Su-25. Historii typu, jeho službu u nás a přede-

vším zajímavé detaily z jeho pilotáže přiblížil 
posluchačům podplukovník v. v. Ján Dúbravčík, 
bývalý vojenský pilot československého a českého 
letectva. Po tradičním položení květin k pomníku 
československých vojáků, kteří v Moravské Chras-
tové padli na podzim pohnutého roku 1938 v bo-
ji s německými ordnery, nazrál čas na vyhlášení 
výsledků. I v tomto případě přistoupili brněnečtí 
modeláři s ohledem na jubilejní ročník soutěže 

k vypsání celé řady zvláštních cen. Při vyhlašování 
a zejména na klubové schůzi po ukončení soutě-
že, která se protáhla až do večerních hodin, se také 
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Již 14. ročník Sněhového Brněnce se konal od 
pátku 31. března do neděle 2. dubna. Symbolické 
rozsněžení – zasypání hlediště mentolovými bon-
bóny, Sněhulkami – mělo tentokrát velkou divác-
kou odezvu, jak by ne, mezi diváky byla spousta 
dětí, protože přehlídku divadla rozbíhala pohád-
ka Skřítkosnění v podání domácího souboru. Diváci 
měli výjimečně povoleno bonbóny rozdělat, šustit 
a sníst. :-) Hned potom už před zcela vyprodaným 
hledištěm předvedl domácí soubor svoje dílo. Di-
váci i herci se výborně bavili, porota představení 
pochválila a nakonec udělila domácímu souboru 
několik cen – cenu celému souboru za předsta-
vení jako takové, cenu za kostýmy a scénu, čestná 
uznání za herecké výkony Honzu Jelínkovi a Kar-
lu Adámkovi. K velkému překvapení tuto inscenaci 
také doporučila na dvě celorepublikové přehlídky 

– na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém 
nad Jizerou, národní přehlídku venkovského di-
vadla, a na Popelku Rakovník, národní přehlíd-
ku divadla pro děti. Takový úspěch nikdo nečekal! 
Držte divadelnímu souboru Eduarda Vojana palce, 
ať je programové rady přehlídek vyberou a zařa-
dí do programu. Jméno Brněnce se tak zase rozletí 
do světa, nejen toho divadelního.

V pátek večer následovala hořká komedie Vzpo-
mínky na vodě, kterou si připravil divadelní soubor 
Zmatkaři z Dobronína, přes nelehké téma komedie 
se nakonec došlo ke smíření a nalezení odpouštění, 
což bylo také poselství hry. Zmatkaři s touto hrou 
brněneckou přehlídku vyhráli a byli nominováni 
přímo do Vysokého nad Jizerou. Pro pozorného di-
váka Sněháče to zase tak velké překvapení není. 
Dobronínští divadelníci jsou už známi výběrem 

SNĚHOVÝ BRNĚNEC

hojně vzpomínalo na dávné časy počátků plasti-
kového modelářství v obci i regionu Svitavska.  
Je přitom potěšitelné, že mezi svými 16 čle-
ny má Klub plastikových modelářů Brněnec stá-
le i dva, kteří v letech 1976 a 1977 „byli u toho“  

– Jiřího Zeleného a Zdeňka Hrdličku. Za to jim prá-
vem patří poděkování jak Obecního úřadu Brně-
nec, tak i nás, ostatních modelářů z celé ČR.

Pavel Petr
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těžkých her, navíc zvládnutých nadstandardním 
způsobem. Při třetí účasti získali druhé vítězství 
a se všemi představeními vždy byli v programu 
národní přehlídky. S inscenací Dva se dokonce do-
stali až na Jiráskův Hronov. Páteční představení, 
jak se ukázalo v neděli při závěrečném hodnocení, 
proměnila pátek na „Vítězný pátek.“

Sobota pokračovala ranní pohádkou Čáry Báby 
Cotkytle aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda, kterou 
si úspěchem zahrál soubor Bezkamen Uherčice. 
Pak už následovaly jen samé komedie – Dámská 
šatna souboru z Králík, matadora přehlídky (šes-
tá účast), Madam Colombová zasahuje divadelníků 
ze Sezemic, poslední, Čapkovy apokryfy do diva-
delní podoby přepsala Ema Zámečníková a se sou-
borem z Horních Černůtek připravila pod názvem 
Manželské apokryfy. 

Sněhový Brněnec si získal mezi soubory vel-
kou oblibu. Slova díků a pochval směrem k orga-
nizátorům v závěru přehlídky nebral konce. Stejně 
jako noční zpěv v Liďáku, kde se hostující soubo-
ry po svých představeních uvolnily a užívaly dob-
rý pocit. Všichni děkovali všem, porota za zázemí, 
soubory za organizaci přehlídky a porotě za roz-
bory, starosta obce organizátorům, organizátoři 
souborům, porotě, zastupitelstvu a také generál-
nímu partnerovi, kterým se druhým rokem stal 
Silk & Progress. Karel Dürr, jeden z majitelů fir-
my, přišel v neděli předat ceny na závěrečné vy-
hodnocení přehlídky a zcela právem vyslechl slova 
díků za podpoření přehlídky. Sněhový Brněnec 
je přehlídkou nejen divadelní, ale vlastně také  
přehlídkou ochoty a spolupráce napříč organi-
zacemi v Brněnci. Skautky pomáhaly prodávat 
zpravodaj, hasiči vypomáhali s dopravou, uby-
tování v tělocvičně poskytla škola, místní firmy
přispěly finančně nebo věcnými dary pro oce-
něné herce, obec zaštítila veškerou adminis-
trativu a přípravu prostor, divadelníci pořádali. 

Brněnec funguje! Hlavní poděkování patří na-
šim divákům, kteří divadlo v Brněnci drží a díky 
nimž se můžeme chlubit atmosférou divadlu vel-
mi milou a záviděníhodnou. Letošní ročník byl 
divácky rekordní. Rádi vás uvidíme zase za rok. Za-
pište si: 15. ročník Sněhového Brněnce proběhne  
23.-25. března 2018.

Co nového v divadelním souboru
Vojanovci si trochu odpočali po úspěšném plese 

a hned v únoru jeli na divadelní přehlídku do Čer-
veného Kostelce s hrou Manželské vraždění. Tady 
získali cenné rady pro další práci na tomto před-
stavení, přijeli domů a už je čekaly přípravy pře-
hlídky a zkoušení pohádky. Vše zvládli výborně, 
přehlídku navštívil rekordní počet diváků, přije-
ly soubory nové i staří známí, všichni byli nadše-
ní a usměvaví. Pohádka Skřítkosnění posbírala 
spoustu cen a získala možnost hrát i na národ-
ních přehlídkách. Takže práce bude i nadále dost. 
V dubnu zajede odehrát pohádku do Lanškrouna 
(23. dubna v 15.00), v květnu se zúčastní přehlíd-
ky divadla pro děti v Havlíčkově Brodě a rovněž 
12. května lanškrounští divadelníci zase na oplát-
ku, jak už se to tak dělá, odehrají své představení  
v Brněnci. Na léto jsou připraveny další reprízy 
Manželského vraždění (v Brně a v Konici) a praco-
vat se bude také na vylepšení Skřítkosnění, které 
pojede na podzim na národní přehlídku. Jak vidí-
te, divadelní ruch se nezastaví. A to je dobře.

Kristýna Pavlasová
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POROTA VE SLOŽENÍ:  
Mgr. Petr Kolínský (předseda poroty), Prof. Mgr. František Laurin,  

Mgr. Marie Caltová, MgA. Zdeněk Janál, Hana Cihlová
NOMINUJE na KDP Vysoké nad Jizerou inscenaci  

Vzpomínky na vodě v  provedení DS Zmatkaři Dobronín
DOPORUČUJE na přehlídku Rakovnická Popelka a současně na KDP  

Vysoké nad Jizerou inscenaci Skřítkosnění v provedení DS E.Vojana Brněnec

DIPLOMY:
za herecký výkon Martině Nováčkové (DS Zmatkaři Dobronín) v roli Mary  

v inscenaci Vzpomínky na vodě
za herecký výkon Janu Hejralovi (DS Zmatkaři Dobronín) v roli Franka v inscenaci Vzpomínky na vodě

za scénu a kostýmy DS E. Vojana Brněnec inscenace Skřítkosnění
DS Zmatkaři Dobronín za inscenaci Vzpomínky na vodě

DS E. Vojana Brněnec za inscenaci Skřítkosnění

ČESTNÁ UZNÁNÍ:
Jan Jelínek (DS E.Vojana Brněnec) za herecký výkon v roli skřítka Šalvěje v inscenaci Skřítkosnění

Radka Schardová (DS Bezkamen Uherčice) za herecký výkon báby Cotkytle  
v inscenaci Čáry báby Cotkytle 

Markéta Brodinová (DS Zmatkaři Dobronín) za herecký výkon v roli Teresy  
v inscenaci Vzpomínky na vodě

Alenka Pinkasová (DS Tyl Králíky) za herecký výkon v roli Lízy  
v inscenaci Dámská šatna

Pavel Pěch (Spolek div. ochotníků J. K.Tyl Sezemice) za herecký výkon v roli komorníka Jamese 
v inscenaci Madam Colombová zasahuje

Karel Adámek (DS E. Vojana Brněnec) za herecký výkon v roli Stehlíka v inscenaci Skřítkosnění
Hanka Stará (DS Tyl Králíky) za herecký výkon v roli Marie v inscenaci Dámská šatna

Jana Lautrbachová (DS Bezkamen Uherčice) za herecký výkon v roli Zindulky  
v inscenaci Čáry báby Cotkytle

Milena Dobrovolná (Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice) za herecký výkon  
v roli redaktorky Pamely v inscenaci Madam Colombová zasahuje

DS Bezkamen Uherčice za výtvarné řešení pohádky Čáry báby Cotkytle
DS HáČek Horní Černůtky za inscenaci Manželské apokryfy

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY:
Eliška Mrkvicová za roli lišky Maryšky v inscenaci Čáry báby Cotkytle

Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních  
kulturních služeb vyhlásili v rámci přehlídky ANKETU DIVÁKA, kterou vyhrál Divadelní spolek  

Bezkamen Uherčice. 2. místo – Spolek div. ochotníků J.K.Tyl Sezemice, 3. místo DS Tyl Králíky. 

VÝSLEDKY 14. ROČNÍKU KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY VENKOVSKÝCH  
DIVADELNÍCH SOUBORŮ „SNĚHOVÝ BRNĚNEC“ 2017
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Naše jednotka vyjíždí mimo katastr obce na zá-
kladě  plošného pokrytí hasičskými jednotkami 
na území kraje, které určuje Hasičský záchranný 

sbor s Krajským úřadem Pardubice. Přiložená ta-
bulka stanovuje, kolik jednotek a za jaký čas se 
musí dostavit na místo mimořádné události.

NĚKOLIK SLOV O NAŠÍ JEDNOTCE

Stupeň nebezpečí a kategorie se vypočítá podle 
stanovených kritérií, jako je počet obyvatel a cha-
rakter území (výskyt škol, průmyslových podni-
ků, rekreačních objektů apod.) Naše obec spadá 

do stupně nebezpečí II B. JSDHO Brněnec vyjíž-
dí mimo katastr obce k zásahům do vzdálenosti 
20 minut od místa dislokace.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

Stupeň 
nebezpečí 

území
Kategorie Počet jednotek  

a doba dojezdu na místo zásahu

I A 2 JPO do 7 min. a další 1 do 10 min.

I B 1 JPO do 7 min. a další 2 do 10 min.

II A 2 JPO do 10 min. a další 1 do 15 min.

II B 1 JPO do 10 min. a další 2 JPO do 15 min.

III A 2 JPO do 15 min. a další do 20 min.

III B 1 JPO do 15 min. a další do 20 min.

IV A 1 JPO do 20 min. a další do 25 min.
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6. 5. 2016 VELKÁ BRIGÁDA NA ZAHRADĚ EVANGELICKÉHO KOSTELA  
– skauti Brněnec

7. 5. 2017 KONCERT SKUPINY WORKSHIP ČESKÁ TŘEBOVÁ – skauti Brněnec

10. 5. 2017 SBÍRKA „ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ“ – skauti Brněnec

14. 5. 2017 ZÁJEZD LIPNICE – skauti Brněnec, Obec Brněnec

21. 5. 2017 MÁJOVÉ ODPOLEDNE – skauti Brněnec

22. 5. 2017 PŘEHLÍDKA AUT – Tomáš Zelinka

3. 6. 2017 DĚTSKÝ DEN – SDH Moravská Chrastová

17. 6. 2017 JARNÍ VÝŠLAP – T.J. Jiskra

24. 6. 2017 DĚTI SPORTUJÍ S RODIČI, ŠKOLNÍ  HŘIŠTĚ – T.J. Jiskra, Obec Brněnec

PODROBNÉ INFORMACE NA PLAKÁTECH

KALENDÁŘ AKCÍ
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Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu se zákonem
(č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této 
rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo telefonicky na obecní úřad.

Sociální komise a Obecní úřad Brněnec

Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví významná 
životní výročí v prvním pololetí roku 2017. Přejeme jim do dalších let  

hodně štěstí, zdraví a radosti ze života. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Findeis Jan 80 let
Rybová Helena 80 let
Titz Eduard 80 let
Dufek Jindřich 81 let
Králová Marie 81 let
Sánta Ján 81 let
Báčová Věra 82 let
Nováková Erna 82 let
Štěpánová Božena  82 let
Bauerová Jarmila  83 let
Jedlinský Miroslav 83 let
Petruželka Jiří 83 let
Holasová Julie 83 let
Bomberová Ludmila  84 let
Klimek František 84 let

Dočekalová Jarmila 85 let
Opatřil Zdeněk 85 let
Schlöglová Olga 85 let
Bártová Marta 86 let
Trtílek Karel 86 let
Král Oldřich 86 let
Kabátová Zdeňka 86 let
Najmanová Waltraut 88 let
Andrlíková Jarmila 89 let
Vejdová Marie 90 let
Mikolin Oldřich 90 let
Koudelková Marie 90 let
Vaněk Jan 91 let
Adámková Arnošta 96 let

BRNĚNECKÝ OBČASNÍK – vydává obec Brněnec, tel.: 461 523 138, http://obec.brnenec.cz
Redakční rada: Mgr. Petra Štoudková, Mgr. Blahoslav Kašpar, Eva Kozáková, Mgr. Eva Švancarová, Jiří Chalabala 
Grafická úprava a sazba: Ivana Chalabalová Megová. 
Za jednotlivé příspěvky jsou odpovědni jejich autoři a nejsou vyjádřením názoru redakční rady. Redakce si vyhrazuje 
právo úpravy nebo krácení textu, aniž by došlo ke změně obsahu. Vychází v nákladu 550 výtisků.
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