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 Konec letních prázdnin bývá samozřejmě a lo-
gicky spojen s poklesem denních i nočních teplot, 
krácením dnů a zvýšeným zájmem i o jiné krato-
chvíle než je koupání a slunění. V tomto čase se už 
léta koná v sousední Březové nad Svitavou hojně 
i našimi obyvateli navštěvovaná Březovská pouť. 
S týdenním odstupem jsme v naší obci už popáté 
uspořádali Dny obce Brněnec. Tentokrát byl z tech-
nických důvodů vypuštěn obvyklý páteční kulturní 
program a mimo volejbalového turnaje, který pro-
běhl o týden dříve, se program soustředil na so-
botní odpoledne a večer 2. září.

Hlavním cílem této a dalších obdobných udá-
lostí je příjemně strávit čas se svou rodinou a mít 
možnost se beze spěchu setkat s přáteli i sezná-
mit se s neznámými. Zkrátka možnosti setkání 
dle libosti. Velmi vítaným jevem se stává účast 
našich bývalých občanů, kteří cítí k naší obci sou-

náležitost, ač je životní cesty odvály někam ji-
nam. Aby se však naši občané i návštěvníci u nás  
v Brněnci cítili dobře, měli příjemný pocit a odná-
šeli si nevšední zážitky. To stojí samozřejmě mno-
ho úsilí řady obětavých lidí, kteří se na organizaci 
podílejí. Stává se už pravidlem, že nezištně ruku 

k dílu přiloží zástupci všech složek obce – hasiči, 
sportovci, divadelníci, klub seniorů, chovatelé psů, 
skauti, někteří zastupitelé, pracovníci obce, ostat-
ní dobrovolníci a nově se významně zapojili „čle-
nové klubu vícemístných kol z Chrastové Lhoty“. 
Těm všem patří upřímné poděkování. Poděkování 
si zaslouží i řada štědrých sponzorů, kteří význam-
ně snižují náklady obce na připravený program. 
Myslím, že si z něho mohl každý vybrat to svoje. 
Hvězdou večera byl bezesporu Kamil Střihavka se 
svojí kapelou Leaders, ale podle slov návštěvníků 
velmi potěšili i další vystupující, například něko-
likanásobní mistři světa a Evropy biketrialisté Ko-
lář a Gryc, mažoretky „Naše hvězdičky“, hudebník  
Pekař, DJ Martin a výroční ohňostroj. O rostoucí 
oblibě našich Dnů obce objektivně svědčí návště-
va téměř 700 účastníků.

Velmi významné oslavy nás čekají v roce příš-
tím, tj. 2018. Mimo jiná kulatá výročí naší obce si 
budeme připomínat 80 let osvobození obce Čes-
koslovenskou armádou od fašistických ordnerů. 
Program určený na 31. 8. a 1. 9. 2018 tomu bude 
odpovídat. Vedle kulturních a zábavných progra-
mů je počítáno např. s historickou ukázkou boje 
o Lidový dům, zpřístupněním všech obecních bu-
dov, firmy Silk Progres a návštěvou významných
hostů. 

Brněnec však zdaleka nežije jen oslavami a kul-
turou. I všední dny však mohou být kulturnější, 
třeba i díky kulturnějšímu prostředí. S povděkem 
lze říci, že květinová výzdoba, která naše hlav-
ní trasy od jara krášlí je zatím méně ohrožována 
vandaly, jak v minulých letech. Pozvolna postu-
puje i zkulturnění plochy před knihovnou. Menší 
část se stane parkovištěm a větší bude upravena 
tak, aby působila esteticky a nemohla se stát dal-
ším útočištěm nepřizpůsobivých, práce se štítících 

ZPRÁVA O DĚNÍ V OBCI
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individuí. K příznivému vzhledu nejfrekventova-
nější části obce jistě přispěje dokončovaná opra-
va bývalé prodejny MASNA. Objekt je upravován 
pro CUKRÁRNU – KAVÁRNU s výrobnou a bytem 
pro provozovatele. Ke zlepšení prostředí v místní 
části Brněnec jistě přispěje oprava historické zvo-
ničky, která má být provedena ještě tento podzim 
a na níž jsme získali dotaci. Rovněž s pomocí dota-
ce byl u hřiště v Brněnci instalován workout – ven-
kovní tělocvična, která je hojně využívána hlavně 
mládeží. Pro velký počet úspěšných žadatelů a ne-
dostatek peněz ve fondu dopravní infrastruk-
tury jsme bohužel nezískali dotaci na 1. etapu  
rekonstrukce chodníků. Na té nám velmi záleže-
lo. Není ovšem nic ztraceno, kromě času. Ještě le-
tos budeme o tuto dotaci žádat znovu a to na 1.  
i 2. etapu, termínem výstavby je rok 2018. Vedle 
nedobrého stavu chodníků nás tíží i stav někte-
rých místních komunikací. Po nelehkém průběhu 
příprav dojde konečně v první polovině října k re-
konstrukci komunikace na Hradčanech. Zásadně 
zrekonstruována bude pouze ta část, která je ve 
vlastnictví obce, včetně přístupové komunikace 
ze strany od Letovic. Opraven bude i přivaděč ze 
strany od benzinové pumpy. Naopak neopravena 
zůstane část cesty, která je v ideálním spoluvlast-
nictví zde bydlících občanů. I přes naše maximál-
ní úsilí nebylo dosaženo jednomyslného souhlasu 
vlastníků pozemků s podmínkami užívání komuni-
kace. Dokončena byla výměna starých oken a dveří 
u MŠ a ZŠ v Moravské Chrastové. V ZŠ úspěšně pro-
běhla další etapa modernizace WC. Rovněž hotova 
je výstavba opěrné zdi v místní části obce v Chras-
tové Lhotě. V této souvislosti byla část přilehlého 
potoka svedena do potrubí. Cílem díla je zabránit 
hrozícímu postupnému sesuvu svahu do potoka, 
případně na silnici. 

Po nezbytných zdlouhavých administrativních 
krocích se konečně blíží doba zahájení rekon-

strukce – zateplení pláště a výměny otvorových 
prvků na bytovém domě čp. 34 v Brněnci. Dílo 
má být nejenom započato, ale i dokončeno ještě  
v letošním roce. 

Ještě se vrátím ke krásným slunným dnům le-
tošního léta. Při aktuálním průběhu „babího léta“ 
se ani nechce věřit, že je to jen pár dní, kdy jsme 
vyhledávali milosrdný stín a chladivou vodu. 
A právě v závěru těchto horkých dní se nám po-
dařilo dát těm menším a nejmenším z nás dárek. 
Po dlouhých letech jsme zahájili a dokončili prv-
ní část rekonstrukce areálu koupaliště – dětského 
brouzdaliště. Po odstranění náletových dřevin byla 
stavebně obnovena jeho celá vana včetně arma-
tur a speciálního vyložení. Nově oplocen byl vel-
ký bazén. Vedle řemeslníků a zaměstnanců obce 
přiložila nezištně ruku k dílu i početná skupina 
brigádníků a za to jim patří velký dík. Při vědomí 
výsledků své práce si myslím, že na příští brigádu 
jich přijde ještě víc. Víme kolik práce je ještě před 
námi, než bude celý areál sloužit veřejnosti k řadě 
pohybových a relaxačních aktivit. Velmi význam-
ná část zastupitelů se však ztotožňuje s touto vizí 
a podporuje ji. To je záruka, že celý areál bude opět 
žít a pulzovat radostí tak, jak se letos radovaly děti 
při svém dovádění u malého bazénu. 

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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Po čtyřleté přestávce se v sobotu 12. srpna 2017 
konal v Chrastové Lhotě tradiční, XXII. sraz více-
místných kol. Na startu se sjelo 67 účastníků, kteří 
absolvovali na svých kolech 23 kilometrů dlouhý 

okruh. Jeho příjemným zpestřením byla exkurze 
v provozním zařízení Brněnských vodáren – pra-
meništi Březová nad Svitavou. 

Po návratu si odpolední program nejvíce užily 
děti, na kterých nebyly znát žádné známky úna-

vy po sportovním výkonu. Připraveny pro ně byly  
zajímavé soutěže o ceny, do kterých se mnohdy 
zapojili i rodiče. Večer s hudbou již patřil dospělým 
účastníkům srazu a jejich příznivcům.

Při nedělním loučení byla znát spokojenost 
účastníků jak s organizací akce samotné, tak s pro-
středím, ve kterém se konala. Organizátory potěšil 
i jejich příslib účasti na dalších srazech vícemíst-
ných kol, které se budou v Chrastové Lhotě konat. 

Těšíme se na další XXIII. sraz v roce 2019. Příš-
tí rok budeme účastníky srazu v Dětmarovicích 
(okres Karviná), se kterými se v organizaci srazu 
vícemístných kol po roce střídáme.

Na závěr nutno ocenit a poděkovat za pracovní 
nasazení občanům Chrastové Lhoty, kteří v rámci 
přípravy srazu vícemístných kol pomohli s rekon-
strukcí přístřešku pro muzikanty. Byla demonto-

SRAZ VÍCEMÍSTNÝCH KOL

V rámci festivalu Meeting Brno 2017 (19.-24. 5. 
2017) se uskutečnilo historické setkání rodin  
Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni. Téměř z celého 
světa (Amerika, Kanada, Evropa včetně Anglie,  
Afrika, Čína) se sjelo cca 150 jejich příslušníků. 

Zásadní součástí programu potomků těchto vý-
znamných rodů byla v úterý 23. května návštěva 
Svitávky, Boskovic a Brněnce – po stopách odkazu 
svých předků.

Ve velké Löw-Beerově vile ve Svitávce je při-
vítal starosta městyse Svitávka Jaroslav Zoubek,  
starostka města Boskovice Hana Nedomová  
a starosta obce Brněnec Blahoslav Kašpar. Poté 
byl promítnut film Löw-Beerovy vily – příběh 
nalezeného kufru. Následovaly prohlídky velké 
a malé Löw-Beerovy vily a pozůstatků bývalé to-

várny ve Svitávce. Po obědě si část hostů prohléd-
la židovskou čtvrť v Boskovicích a na vlastní přání 
jich většina odcestovala do Brněnce. Zde si pro-
hlédli Löw-Beerovu vilu v Půlpecnu, současný stav 
továrny VITKA (dříve Löw-Beerova továrna) a ob-
jekty bývalého koncentračního tábora, který pro-
vozoval O. Schindler.

Potomci rodiny Löw-Beerů mají opravdu velký 
zájem o odkaz svých předků v Brněnci i o vztah 
místních obyvatel k nim. Byly položeny základy 
budoucí spolupráce s tímto rodem, která může být 
velmi přínosná, např. při získávání materiálů pro 
případnou expozici “HISTORIE TEXTILNÍHO PRŮ-
MYSLU V BRNĚNCI”.

Mgr. Blahoslav Kašpar

POTOMCI TŘÍ VÝZNAMNÝCH RODIN NAVŠTÍVILI  
SVITÁVKU, BOSKOVICE A BRNĚNEC
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vána stará a instalována nová střešní konstrukce 
včetně krytiny. Současně byl proveden úklid kul-
turní chaty a jejího okolí. 

Je příjemné sledovat, že Lhota opět „ožívá“.

Poděkování za podporu patří Obci Brněnec, 
sponzorům a všem občanům Chrastové Lhoty. 

Eva Kůrová – „kolaři“ z Chrastové Lhoty

Divadelní soubor Eduarda Vojana a SDH Moravská Chrastová  
Vás srdečně zvou na 

ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM
Zábavná stezka s náměty večerníčkových pohádek proběhne 

V SOBOTU 30. 9. 2017 VE 14 HODIN
V AREÁLU EVANGELICKÉHO KOSTELÍKA 

A V LESE NAD KOSTELÍKEM V MORAVSKÉ CHRASTOVÉ 
Těšit se můžete na Večerníčkovu stezku, 

kde si mohou nejen děti, ale i dospělí ověřit své znalosti 
z večerníčků. V lese narazíte na spoustu záludných úkolů  

a pohádkových bytostí. 

Vstupné na Večerníčkovu stezku je 30 Kč.
Každé dítě obdrží soutěžní kartu pro plnění úkolů  

a za projití celé stezky dostane sladký balíček jako odměnu.  
V areálu bude zajištěno posezení, občerstvení a také zábava pro děti  

jako například střelba z luku, z praku nebo ze vzduchovky a další.
Těšíme se na Vás. 

Jménem organizátorů Ing. Simona Boucníková
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ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová uspořádala v pá-
tek 5. května Projektový den: Den bezpečnosti 
a cyklistiky pro žáky 1. až 6. ročníku. Byl připraven 
společně s Policií ČR Svitavy, Hasičským záchran-
ným sborem Svitavy, Zdravotnickou záchran-
nou službou Svitavy, pprap. Václavem Hofírkem  
a s ředitelkou ZŠ Mgr. Lenkou Kašparovou. Firma 
SILK & PROGRESS, s.r.o. poskytla asfaltovou plo-
chu, kde celá akce mohla zdárně proběhnout.
Žáci plnili na stanovištích za dohledu učite-
lů a policejních příslušníků zadané úkoly: po-
znávání značek, znalost důležitých telefonních 
čísel, rozlišování správných a nesprávných do-
pravních situací. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na 
kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku 
a také dodržování správných pravidel na kruhovém 
objezdu. Za zvládnutí jednotlivých disciplín získá-
vali body a byli až do desátého místa odměněni.  

Všichni účastníci obdrželi ceny a odměny, které vě-
novali místní a svitavští sponzoři. Během přestá-
vek mezi jednotlivými disciplinami si žáci mohli 

prohlédnout vybavení vozidel Hasičského sboru 
Svitavy, policejního auta a vozu Záchranné zdra-
votní služby.

PROJEKTOVÝ DEN: DEN BEZPEČNOSTI A CYKLISTIKY
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V pátek 2. 6. 2017 pořádala ZŠ Brněnec druhý 
ročník atletického trojboje mezi školami na hřiš-
ti v Brněnci. Této soutěže se zúčastnily základní 
školy z okolí – ZŠ Brněnec, ZŠ Vítějeves, ZŠ Radi-
měř a ZŠ Březová nad Svitavou. Závodilo se celkem 
v pěti kategoriích podle věku dětí a ve třech dis-
ciplínách: skoku do dálky, běhu na 50 m a hodu 
medicinbalem. V každé kategorii byla oceněna 
medailí a diplomem první tři místa. Naše škola 
jako celkový vítěz získala diplom a putovní pohár. 

Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka ZŠ Brněnec

ATLETICKÝ TROJBOJ MEZI ŠKOLAMI – DRUHÝ ROČNÍK V BRNĚNCI

Jako obrovské překvapení byl pro všechny zúčast-
něné přílet policejního vrtulníku EC-135-T2 z Brna. 
Po jeho přistání si mohl každý sednout do kabiny, 
vyzkoušet si roli pilota, podívat se na řídící panel 
a zeptat se posádky na vše, co ho zajímá. Byl to 
opravdu nezapomenutelný zážitek, který se stá-
vá zpravidla jednou za život a je navždy uložen  
v paměti.

Tento den přispěl k ověření a zvládnutí teoretic-
kých i praktických dovedností žáků z oblasti bez-
pečnosti a dodržování pravidel silničního provozu. 
Poděkování patří všem organizátorům, sponzo-
rům a Letecké službě Policie ČR – posádce vrtul-
níku EC- 135- T2.

Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka ZŠ Brněnec
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K 1.9.2017 máme zapsáno 43 dětí. Kapacita 
MŠ je plně obsazena. Personál tvoří čtyři učitel-
ky a čtyři provozní zaměstnanci, z toho tři na zkrá-

cený úvazek. V MŠ byla dokončena výměna všech 
oken a dveří. Byly zakoupeny hračky a postupně 
vybavíme jednu třídu nábytkem tak, aby vyhovo-
vala přijetí dvouletých dětí.

V novém školním roce na nás opět čeká spous-
ta zajímavých aktivit a událostí. Budeme čerpat 
další peníze z fondů EU a pokračovat v naplňo-
vání úkolů, které vyplývají z tzv. Šablon pro MŠ. 
Náš vzdělávací program je zaměřený na ekologic-
kou výchovu. Aby děti dokázaly v budoucnu chrá-
nit přírodu, potřebují jí rozumět, vnímat její krásu, 
rozmanitost a vnitřně se s ní ztotožnit. Všechny 
naše ekologické činnosti s dětmi budou po celý 
školní rok doplněny pohádkami, výlety, a přede-
vším novými hrami a hračkami, které nejvíce patří 
k dětství. Těšíme se na spolupráci s paní knihovnicí 
a s místními Hasiči.

Noční spaní ve školce
Nejsilnější zážitek naši předškoláci prožili před 

koncem školního roku, při nočním spaní ve škol-
ce. Jako každý rok jsme  ve spolupráci s rodiči a za 
jejich finanční podpory připravili slavnostní odpo-

ledne na školkové zahradě spojené s Pasováním 
na školáky. Tradiční program s rytířem a kejklíři 
se povedl, přálo nám i počasí. Nejdůležitější zá-

žitek na děti čekal večer. Spaní bez maminek, vy-
stoupení kouzelníka, dobrodružná cesta odvahy 
mezi světýlky a největší překvapení: Bílá paní na 

školkové zahradě. To u nás ještě nebylo. Na krás-
né zážitky a děti – dnes již školáky – nám zůstaly 
fotografie a pěkné vzpomínky. Všem těmto dětem
přejeme stejně krásné zážitky ve školních lavicích. 

Věra Vaňousová, ředitelka MŠ

CO JE NOVÉHO V MŠ V MORAVSKÉ CHRASTOVÉ
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Na konec června 2017 byla domluvena s panem 
Ondřejem Kozákem ukázka hasičského zásahu. 
Ráno děti nakreslily pro hasiče obrázky. Po svačin-
ce si zopakovaly pravidla bezpečnosti a slušného 
chování. Pak se šly přezout a obléknout bezpeč-
nostní vesty. Ukázka se konala v Moravské Chras-
tové u bývalého koupaliště.

Na děti už čekal pan Kozák, který se s dětmi 
pěkně přivítal a seznámil je s vysílačkou, se kterou 
se domlouval se svými kolegy, kteří přijeli v dopro-
vodu houkačky na smluvené místo. Také se děti 
seznámily s nehořlavým oblekem, přilbou a ha-
sičskou stříkačkou, kterou si mohly přepínat dle 
vlastní volby. Také si mohly vylézt na hasičský vůz. 
Závěrem pan Milan Štrof ukázal zásah velkou ha-
sící stříkačkou, což byl pro děti velký zážitek. Děti 
za ukázku poděkovaly a obdarovaly všechny svými 
obrázky, které hasiče potěšily.

Děkuji panu Ondřeji Kozákovi, panu Milanu 
Štrofovi a Milanu Štrofovi ml. za pěknou a pouč-
nou ukázku a za čas, který věnovali našim dětem.

Jarmila Homolková, MŠ U Dvou Sluníček

SPOLUPRÁCE S JSDHO BRNĚNEC
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Budíček, rozcvička, hygiena, snídaně… Tra-
diční táborový režim prožívali chlapci z 30. oddí-
lu skautů z Brněnce po celý týden v krásném údolí 
vesničky Trhonice nedaleko Jimramova. Letošní 
horké letní počasí nám zpříjemňoval Trhonický po-
tok a lesy okolní přírody, sluníčko se na nás smá-
lo po celý týden. Snad i proto panovala v táboře 
stále dobrá nálada. Na nudu nebyl rozhodně čas. 
Hoši se učili vařit, uzlovat, ovládat sekeru a pilu. 
Stavěli přehradu, vyráběli lodě a řezbářská díl-
nička byla stále obsazená. Pod odborným dohle-
dem jsme cvičili zdravovědu a první pomoc, třídili 
jsme odpad a poznávali přírodu. Celodenní výpra-
va směřovala do muzea v Jimramově a na skalní 
útvar Prosíčku.

Dva dny s námi prožil na táboře profesionální 
voják. Kluci si vyzkoušeli vojenskou rozcvičku, vý-
stroj a bojové maskování. Přepadení tábora bylo 
velkým zážitkem i pro dospělé. Nechyběl táboro-
vý oheň, přespání pod „širákem“ a náročné noč-
ní hlídky. Poslední táborová noc se stala svědkem 
slavnostního složení skautského slibu tří chlap-
ců a tří dospělých činovnic. Za zmínku stojí i sku-
tečnost, že se za celý pobyt nestal jediný úraz.  

Prostě nám to letos bezvadně vyšlo. Poděkování 
patří klukům za vzornou kázeň a všem „dospělá-
kům“ za krásnou, téměř rodinnou atmosféru a po-
hodový průběh tábora. Už víme, kam pojedeme  
příští léto!

Jan Datinský, vůdce 30. oddílu skautů Brněnec

LETOS NÁM TO VYŠLO
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29. oddíl skautek z Brněnce letos tábořil neda-
leko Jimramova, na tábořišti zvaném Dobrovka. 

Tábor proběhl ve dnech 8. – 16. července a zúčast-
nilo se jej 22 dětí a 5 dospělých. Byly připraveny 
dvě celotáborové hry – jedna pro nejstarší děvčata 
inspirovaná fantasy knihou Divergence a pro mlad-
ší bylo připraveno pátrání s detektivem Vrťapkou. 
Navštívily jsme ekologické centrum Eden v Bystři-
ci pod Pernštejnem a městys Jimramov, ve kterém 
se narodil Jan Karafiát. Další náplní byla skautská
praxe, např. rozdělávání ohně, topografie, uzlová-
ní, i rukodělné činnosti. O zážitky tedy nebyla nou-
ze a už teď se těšíme na příští táboření!

Alena Opršálová

SKAUTKY NA TÁBOŘE

Není to nic složitého. Stačí sbírat sběrový pa-
pír. Náš 30. oddíl skautů podporuje již několik let 
stavbu internátní školy na severu Indie, v chudé 
oblasti Himálají, kde žije obyvatelstvo tibetské 
národnosti. Dlouhodobý projekt realizuje česká 
nezisková organizace Brontosauři v Himálajích. 
Pravidelným finančním přispíváním můžete zís-
kat titul Himálajský patron. Náš oddíl tento titul 

vlastní již tři roky. Peníze, které zasíláme jednou 
za rok na účet projektu, získáváme sběrem papí-
ru. Prostřednictvím internetu jsme průběžně in-
formováni o využití financí a průběhu stavby školy 
v obci Mulbekh.

Na webových stránkách Brontosaurů najde-
te informace, jak se stát samostatným Himá-
lajským patronem. Pokud máte důvěru k nám 

POMŮŽETE S NÁMI STAVĚT ŠKOLU?
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skautům, můžete přispět i prostřednictvím naše-
ho oddílu. Buď sebraným papírem nebo konkrétní 
finanční částkou. Papír můžete pravidelně ode-
vzdávat v chodbě místní knihovny v Mor.Chrasto-
vé (v přízemí) každý pátek během otevírací doby. 
Pro případný odvoz většího množství lze kontak-
tovat vedoucího oddílu na telefonu 732 191 406. 

Z technických důvodů sbíráme pouze noviny, ča-
sopisy, reklamní letáky, tiskoviny všeho druhu 
formátu A4 a staré vyřazené knihy. Rádi uvítáme 
jakoukoli spolupráci.

Info: www.brontosaurivhimalajich.cz
Jan Datinský

DIAKONIE Broumov ve spolupráci s obecním úřadem  
a skautským střediskem v Brněnci pořádají

TRADIČNÍ SBÍRKU 
OŠACENÍ A POTŘEB PRO DOMÁCNOST 
2. a 3. listopadu 2017 vždy od 15.00 do 18.00 hodin 

v chodbě knihovny v Mor.Chrastové
Letní a zimní oblečení dětské, pánské, dámské 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky záclony
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé

Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře deky
Obuv – nepoškozenou, čistou, svázanou do párů

Věci nepoškozené a čisté řádně zabalte do igelitových pytlů  
a pevných  krabic, aby přečkaly TRANSPORT!!! 
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Prvním počinem příznivců mírného pohybu byl 
v letošním roce jarní výšlap: Brněnec – Banín – 
Březová nad Svitavou.

Sraz byl 17. června v 8:30 hod. v Brněnci před 
bytovkami. Lesními a polními cestami vyrazi-
lo 12 účastníků a 2 doprovodní psi směr Banín. 
V polích před Banínem jsme se zastavili u památ-
né cedule, která připomíná události druhé světové 
války. S hrůznými zážitky výsadkářů nás seznámil 
pan Straka.

Velkým zážitkem naší pouti byla exkurze v Bře-
zovských vodárnách, kde jsme se dozvěděli histo-
rii i současnost „Březovských pramenů“. Putování 
jsme zakončili příjemným posezením při dobrém 
občerstvení na sportovním hřišti v Březová nad 

Svitavou. Našlapali jsme 17 kilometrů, počasí nám 
přálo, nálada byla výborná a zážitků máme plno.

30. září navážeme na naše jarní putování dru-
hým výšlapem, tentokrát krásnou podzimní kraji-
nou, na trase Moravská Chrastová – evangelický 
kostelíček – koňský hřbitov (Březová nad Svita-
vou) – motokrosové závodiště. Sraz účastníků 
je v 9 hod. u koupaliště v Moravské Chrastové.  
Cíl naší cesty bude na fotbalovém hřišti ve Bře-
zové nad Svitavou, kde při dobrém pivečku a gri-
lované klobásce zhodnotíme naši misi. Příznivci 
fotbalu můžou zhlédnout fotbalové utkání Březo-
vá – Kamenná Horka (od 15:30 hod.)

Na 4. listopadu připravujeme výlet na „Rab-
štejnského kocoura“. Tuto akci pořádají každoročně 
moravští horolezci na ukončení sezóny. Loňského 
výletu se zúčastnilo i 45 členů a příznivců našeho 
turistického oddílu. Trasu výšlapu nebo přespolní-
ho běhu si každý zvolil podle svého uvážení, fyzic-
ké zdatnosti a připravených variant. 

Sezónu u nás v obci zakončíme již tradičně 
předsilvestrovským recesistickým výstupem na 
horu Padělka. 

 Mgr. Alena Popelková

TURISTICKÝ ODDÍL TJ JISKRA BRNĚNEC ČILE ŽIJE

Zveme všechny přátele a známé na 
BESEDU O SAFARI V NAMIBII,  

BOTSWANĚ A ZIMBABWE
4. listopadu 2017 v 17 hodin  

v sále restaurace Lidového domu v Mor. Chrastové
Pořádá sociální komise při Obecním úřadu v Brněnci 

ve spolupráci se skauty Brněnec
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Podzim je jako tradičně pro soubor E. Vojana na-
bitý. Manželské vraždění odehrálo reprízu v Brně. 
Přišli se podívat brněnští kamarádi a podporova-
telé souboru, kteří to nestihli do Brněnce. A bylo 
úplně plno! Což bylo velkým překvapením, proto-
že jet hrát divadlo do Brna je jako nosit dříví do 
lesa. Ne však tentokrát, jak se ukázalo. A tak mož-
ná Brno zařadíme do stálých zájezdních míst, když 
už nás tam tolik chtějí. Pohádka Skřítkosnění se 
připravuje na velkou událost – národní přehlíd-
ku divadla pro děti, Popelku Rakovník. Očekávání 
přírůstků v souboru přineslo nové alternace a zá-
skoky, takže se zkouší a zkouší. Taky odehrajeme 
představení v Ivančicích, odkud pocházejí autoři 
knižní předlohy, manželé Vydrovi, což bude velmi 
autentické a jistě emotivní představení. A na závěr 
drobné odhalení z kuchyně souboru – od podzi-

mu začneme zkoušet nové představení, (můžeme 
prozradit, že zkusíme ještě jednu pohádku), takže 
se příští rok opět můžete těšit na premiéru. To je 
v každém divadle velká událost. Tak nás sledujte, 
ať můžete být u toho.

Všechny srdečně zveme na Noc divadel 18. lis-
topadu a na naše štace nám přejte „Zlomte vaz“!

Za DS E. Vojana Kristýna Pavlasová

DIVADELNÍCI PROJEDOU KRAJ – A NE JEDEN

Je mi nesmírným potěšením pořádat třetí 
talkshow v Lidovém domě. Talkshow bude 11. lis-
topadu v 19.00 a pozvání přijali Bára Hrzánová, Ja-
kub Železný a Rozálie Víznerová. Sestava to bude 
skvostná, jistě se máme na co těšit. Program je se-

stavený a já doufám, že budeme mít možnost opět 
prožít příjemný večer se zajímavým povídáním, 
písničkami a taky smíchem. Děkuji už teď všem 
věrným přispěvatelům. Jsem hrdá, že nepotře-
buji žádného velkého sponzora, že sbírkou „Brně-
nec sobě – stovka kultuře, dvacka na Kuře“ vyberu 
potřebné peníze. Sbírka je založená na finančních
darech mých kamarádů, rodiny, známých, ale i ne-
známých, kteří mé talkshow fandí a přispějí na její 
realizaci. V neposlední řadě také sponzorský dar ve 
formě vstupenky je podpora, která mi velmi po-
máhá. Talkshow je takto čistě „naše akce“, koná se 
jen tady, jeden večer, sami si ji přivedeme k životu 
a pak už se nikdy neopakuje. A tento fakt, tato je-
dinečnost této akce, je okouzlující. Těším se na své 
hosty i na Vás.

Kristýna Pavlasová

TALKSHOW KRISTÝNY PAVLASOVÉ
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Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví významná 
životní výročí v červenci až listopadu 2017. Přejeme jim do dalších let  

hodně štěstí, zdraví a radosti ze života. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Švancarová Zdeňka 80 let
Jedličková Věra 80 let
Matějů Miroslav 80 let
Ciglová Vlasta 80 let
Pařilová Eva 81 let
Prchalová Jitka 81 let
Opršalová Marie 81 let
Prudilová Marie  82 let
Henzl Petr 82 let
Moravcová Jarmila  82 let
Pospíšilová Alžběta 82 let
Svoboda Miloslav 84 let

Kabelková Zdeňka 84 let
Alblová Jarmila 85 let
Pavlíková Božena 86 let
Pařil Jaromír 86 let
Hegerová Vlasta 86 let
Veiglová Marie 87 let
Prudil Josef 87let
Studénková Marie 87 let 
Šudoma František 88 let
Báča Jiří 88 let
Šafářová Věra 89 let

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

Římskokatolická farnost Březová nad Svitavou, 
Misijní klubko č. 3 Banín a skauti Brněnec Vás srdečně zvou na

8. ročník MISIJNÍ POUTĚ
v sobotu 21. 10. 2017

ke kapli sv. Františka Xaverského na Muzlově
PROGRAM U KAPLE BUDE ZAHÁJEN VE 14.30 HODIN

Bohoslužba•Soutěže pro děti•Misijní stánek – prodej dárků  
Opékání buřtů•Přátelské posezení

Poutní průvod vyrazí z Brněnce od lékárny 
ve 12.30 hodin přes Podlesí, Březovou – kostel 13.15 hodin a Dlouhou
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30. 9. POHÁDKOVÝ LES – SDH Moravská Chrastová, Divadelníci 

17. 10. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA VYSOKÉ NAD JIZEROU (SKŘÍTKOSNĚNÍ) 
– DS E. Vojana

21. 10. MUZLOVSKÁ POUŤ – skauti Brněnec

21. 10. DÝŇOHRANÍ – SDH Vitka Brněnec

22. 10. BRNĚNECKÝ MEGÁČ – T.J. Jiskra Brněnec

28. 10. DRAKIÁDA – SDH Moravská Chrastová, Obec Brněnec

28. 10. ZÁJEZDNÍ PŘEDSTAVENÍ SKŘÍTKOSNĚNÍ v Ivančicích – DS E. Vojana

4. 11. RABŠTEJNSKÝ KOCOUR (sportovně-turistický zájezd) 
– Obec Brněnec, T.J. Jiskra

8. 11. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA POPELKA RAKOVNÍK – DS E. Vojana

11. 11. TALK SHOW K. PAVLASOVÉ – Lidový dům Mor. Chrastová

17. 11. SKAUTSKÁ LÍPA, SETKÁNÍ K VÝROČÍ 17. LISTOPADU – skauti Brněnec

18. 11. NOC DIVADEL – DS E. Vojana

25. 11. OBLASTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK V LIDOVÉM DOMĚ  
– skauti, Obec Brněnec

PODROBNÉ INFORMACE NA PLAKÁTECH

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
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