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Dostává se vám do rukou poslední Občasník 
v tomto volebním období (mimochodem vychá-
zí už osmým rokem). Skutečnost, že končí volební 
období neznamená, že by mělo docházet k ocha-
bování úsilí v práci zaměstnanců nebo vedení 
obce. Nacházíme se uprostřed dotačního období 
a jakákoliv „hluchá“ doba by znamenala nenávrat-
nou ztrátu šancí na získání tolik potřebných peněz. 
Dále by byla přerušena návaznost na linii: vyhlá-
šení dotace – žádost – její přidělení – výběrové 
řízení - realizace. I malé zdržení v praxi znamená 
ztrátu roku, v horším případně o příslušnou dota-
ci přijít úplně.

V současnosti je rozpracováno několik projek-
tů a jiné jsou v plném proudu. Například montáž 
14 herních prvků v areálu koupaliště. S firmou je
dohodnut termín instalace 20.08.2018. Již zde 
byly provedeny významné terénní úpravy, které 
jsou základem budoucích pískových hřišť pro ma-
lou kopanou a volejbal. Malý bazén byl doplněn 
filtrací a vysavačem nečistot.

Stejně tak vrcholí přípravy na zahájení prací 
na rekonstrukci a zateplení pláště Lidového domu. 
Vlastní stavební práce budou zahájeny v pondě-
lí 2.9.2018 nákladem přibližně 5 mil. Kč. Je to jis-
tě největší investice do této společenské budovy 
od její výstavby. Vyměněna budou všechna okna 
i dveře.

Na přelomu měsíce srpna a září máme na-
smlouvanou opravu tří místních komunikací. 
Úhrada tentokrát nebude z dotací, ale zcela z roz-
počtu obce. 

Dokončena je i rekonstrukce podlahy v zase-
dací místnosti Obecního úřadu; vnitřní schodiště 
do prvního podlaží již bylo restaurováno do pů-
vodní podoby.

Zcela dokončena je rekonstrukce budovy býva-

lé masny. S původním nájemcem byla rozvázaná 
smlouva pro neplnění smluvních podmínek a je 
vypsáno výběrové řízení na provozovatele tohoto 
objektu (inf. na jiném místě Občasníku). 

V našich školských zařízeních probíhají také po-
měrně významné změny a opravy. V MŠ U Dvou 
sluníček byla vyměněna podlaha včetně betono-
vého podkladu. 

V MŠ Brněnec, Moravská Chrastová proběhla 
významná část rekonstrukce školní zahrady a pro-
vedeny byly některé vnitřní stavební úpravy. 

V ZŠ Moravská Chrastová se dokončuje poslední 
část přestavby a výměny sociálních zařízení.

Dokončován je společný, velmi pracovně ná-
ročný projekt naší obce s Březovou nad Svitavou. 
Jedná se o lesní dráhu pro cyklisty „Downhill Brně-
necké prameny“, která je přístupná jednak ze Zá-
řečí ale i ze silnice od zastávky ČD v Dlouhé.

Zdárně pokračují práce na dokumentaci potřeb-
né pro výstavbu tělocvičny u ZŠ v Moravské Chras-
tové a to tak, aby mohla být v měsíci září podána 
kompletní žádost o dotaci na její výstavbu.

Obec využila i mimořádné příležitosti pořídit pro 
naši jednotku dobrovolných hasičů (JSDH) odpoví-
dající budovu (inf. na jiném místě Občasníku). 

Zásadní, dlouho očekávanou pozitivní zprávou 
je, že jsme získali dotaci na rekonstrukci chodní-
ků v naši obci. Její rozsah nás velmi mile překvapil. 
Ani největší optimisté neočekávali, že ji získá-
me na všechny požadované úseky (nový chodník 
do Chrastové Lhoty, nový chodník v Mariánském 
údolí, nový chodník v Brněnci ve směru Bělá n/S, 
rekonstrukce nevyhovujících chodníků podél silni-
ce I/43) a to v nejvyšší možné výši 20 mil. Kč. 

Tento velký úspěch s sebou ale nese i velký zá-
vazek, tedy dokončení všech staveb do konce  
roku 2019!

ZPRÁVA O DĚNÍ V OBCI
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A ještě jedna pozitivní zpráva. Po letech nejis-
toty ohledně budoucnosti podstatné části areálu 
bývalé textilní továrny VITKA se zdá, že se našel 
„nový“ perspektivní majitel. K překvapení mno-
hých se jím stala rodina předválečných vlastníků 
Low-Beerů. Zatím nemáme podrobnější informa-
ce o konkrétním podnikatelském záměru. Prvotní 
informace však dávají naději, že se jedná o plány 
seriózní a perspektivní. Úspěšné fungování to-
hoto průmyslového objektu vždy velmi ovlivňo-
valo prosperitu nejen obce Brněnec, ale i celého 
širokého okolí. Věříme, že tomu tak bude i v blíz-
ké budoucnosti. Stávající Rada obce je připravena 
s novým majitelem spolupracovat a být mu, bude-
-li zájem, všestranně nápomocna.

Již za několik dní si budeme v rámci oslav „Dnů 
obce Brněnec“ připomínat dvě významná vý-
ročí. Jedná se o výročí 80 let od jejího osvobo-
zení Československou armádou od fašistických 
ordnerů (další informace v jiné části Občasníku)  
a 25 let od založení textilní firmy Silk & Pro-
gress, s.r.o.. (bude náležitě prezentováno „dnem  
otevřených dveří“ firmy).

Stalo se zvyklostí, že každý pátý rok jsou naše 
obecní slavnosti pořádány ve větším rozsahu 
než v letech ostatních. Tak tomu bude i letos. Je-
jich program je rovněž součástí tohoto Občasníku 
a svým obsahem by měl oslovit všechny skupiny 
občanů, tj. od dětí až po seniory.

V úvodu jsem se zmínil o končícím volebním ob-
dobí zastupitelstva obce. Současně, tj. 5. a 6. října 
se v našem senátním obvodě bude konat i první 
kolo voleb senátních. Současný senátor pan Radko 
Martínek už svůj post obhajovat nebude. Pro naši 
obec je to ztráta, protože v její prospěch vykonal 
opravdu mnoho dobrého. I touto cestou mu chci 
za jeho práci a pomoc naší obci poděkovat a po-
přát mu zdraví a úspěch v dalším životě.

Jedna kapitola v životě obce Brněnec za krátký 
čas skončí. Začne nová a já věřím, že stejně úspěš-
ná. O tom jaká ve skutečnosti bude, rozhodnete 
zanedlouho Vy, naši voliči.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

Každé volby jsou důležité a mají zásadní vliv 
na budoucí dění, a to v každé době. Může nás 
o tom přesvědčit zpětný pohled na volby nedáv-
né i ty, které se konaly před řadou let. Pro příklad, 
ilustraci, pobavení i poučení čtenáře odcituji část 
oběžníku, který byl vydán v jedné sousední obci 
k volbám v době těsně po skončení 2. světové vál-
ky. Odhlédneme-li od dobového slovníku, který 
odrážel tehdejší převratné dění, bude jistě mnohý 
z vás nadčasovostí textu překvapen.

Lid moudře rozhodne, dá-li při volbě svých zá-
stupců do MNV (Místního národního výboru)  

přednost lidem skromným, nehlučným, avšak 
poctivým pracovníkům a nesmlouvavým vlas-
tencům před mnohomluvnými a vlastenecky lhos-
tejnými egoisty, kteří znají jen jeden cíl – vytěžit 
z každé situace co nejvíce pro sebe a jejich činnost 
veřejná se vybíjí v negaci, tj. mnohomluvným nic-
neděláním, pomlouváním a ostouzením těch, kteří 
poctivě sledují zájem lidu, národa, státu a nemíní  
podřídit zájem veřejný jejich hrabivému a sobecké-
mu zájmu osobnímu.

Mgr. Blahoslav Kašpar

Z HISTORIE KOMUNÁLNÍCH VOLEB



B R N Ě N E C K Ý  O B Č A S N Í K

02/2018
4

Na stránkách našeho Občasníku jste pravidelně 
informováni o činnosti Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů. Tuto jednotku obec zřizuje jako svou 
organizační složku a jejím úkolem je zasahovat při 
požárech, živelných pohromách a jiných krizových 
situacích, které ohrožují život a majetek našich 
občanů. Je proto naším zájmem, aby byla jednot-
ka funkční a disponovala i patřičným vybavením 
a zázemím. Věcné vybavení jednotky se již několik 
let výrazně zlepšuje a pořídili jsme také nový do-
pravní automobil. Nedořešené jsou ale zatím dvě 
základní podmínky. 

Již v loňském roce jsme požádali o dotaci na no-
vou hasičskou cisternu v hodnotě více jak 6 mil. Kč. 
Dotace ve výši 2,5 mil. Kč nám byla přidělena, 
ale bohužel jsme museli tuto akci prozatím odlo-
žit a dotaci odmítnout. Z důvodu platnosti zákona 
č. 23/2017/Sb. o pravidlech rozpočtové odpověd-
nosti musíme být velmi obezřetní při přijímá-

ní nového úvěru, který by byl pro dofinancování
tohoto nákupu nutný. Prostředky, které obec na 
účtech má, jsou z velké části vázány jinými roz-
pracovanými projekty (chodníky, místní komuni-
kace, zateplení Lidového domu, opravy bytového 
fondu). Naštěstí se podařilo zajistit funkčnost jed-
notky nákupem starší, ale repasované Tarty 148 

od města Choceň za 75 tis. Kč. Na nový automobil 
dále každoročně spoříme ve fondu, který k tomuto 
účelu zastupitelstvo zřídilo.

ZAJIŠŤUJEME AKCESCHOPNOST NAŠÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

Naše obec má ve svém vlastnictví 88 bytů z če-
hož je 85 obsazených, 2 v rekonstrukci a 1 v sou-
časné době nabízen k pronájmu v souvislosti 
s výběrovým řízením na obsazení podnikatel-
ských prostor v Moravské Chrastové čp.75. Příjem 
z nájmů, ale na druhé straně výdaje na provoz 
a údržbu jsou nemalou součástí našeho rozpočtu 
a je proto důležité zajistit maximální možný vý-
běr nájmů od našich nájemníků. V této oblasti se 
nám podařilo udělat v posledním volebním ob-
dobí velký pokrok. Při předání správy bytového 
fondu od bývalého zaměstnance v roce 2014 čini-
ly dluhy z bytů za poslední čtyři roky 1 978 tis. Kč 
(průměrně narůstal dluh o 494 tis. Kč ročně). 
V současné době činí nový dluh od roku 2014 do 

konce roku 2017 celkem 268 tis. Kč. Zadlužování  
se tedy snížilo o téměř 87 %, ale samozřejmě je 
stále co zlepšovat.

Důležité je, že jsme mohli získané prostředky 
věnovat do oprav a rekonstrukcí bytového fon-
du, z nichž k největším patří nedávno dokon-
čené zateplení bytového domu v Brněnci čp.34 
v hodnotě cca 3,6 mil. Kč. Od roku 2017 bydlí naši 
starší spoluobčané v rekonstruovaném Domě s pe-
čovatelskými byty. Celková hodnota rekonstruk-
ce byla 13,5 mil. Kč, z toho přidělená dotace činila 
4 mil. Kč. Mimo to bylo za poslední čtyři roky inves-
továno do bytového fondu celkem 2 117 tis. Kč. 

Eva Kozáková

HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY
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Další nezbytnou podmínkou pro fungování 
jednotky je odpovídající zázemí. Stávající hasič-
ská zbrojnice svou velikostí ani vybavením dlou-
hodobě nevyhovuje. Nyní se pokoušíme využít 
novou možnost zažádat o dotaci na rekonstruk-
ci hasičské zbrojnice z Integrovaného regionální-
ho operačního programu, prostřednictvím akční 
skupiny MAS Svitava. Jednáme s majitelem bý-
valé hasičské zbrojnice Vitky Brněnec o jejím ná-
kupu do vlastnictví obce. Rádi bychom pak ještě 
letos v září požádali o dotaci ve výši 95% uznatel-
ných nákladů. Jde o časově náročnou akci, proto-
že ve velmi krátké době musíme zajistit všechny  

náležitosti, včetně projektu a studie proveditel-
nosti. Věříme ale, že se nám podaří tuto příležitost 
využít a dotaci získat. 

Rádi bychom poděkovali všem členům jednot-
ky za jejich práci. Přesto, že v minulém období 
několik členů naši jednotku opustilo, přišli noví, 
kteří absolvovali důležitá školení a velmi rychle 
začali plnohodnotně v jednotce pracovat. Sebe-
lepší vybavení ani zázemí by ničemu nepomohlo,  
pokud by neměl tuto náročnou a záslužnou práci 
kdo vykonávat.

Eva Kozáková

V nedávné době proběhl v naší obci průzkum 
zájmu občanů o domácí kompostéry. Přihlási-
lo se 143 zájemců, což byl dostatečný počet pro 
prodání žádosti o dotaci na pořízení těchto kom-

postérů z Operačního programu Životní prostředí. 
Žádost jsme doplnili o štěpkovač s vlastním ben-
zínovým pohonem, který umí zpracovávat větve 
do průměru 100 mm. Máme v plánu umožnit na-
šim občanům štěpkování větví tímto štěpkovačem 
s obsluhou pracovníka obce.

Do kompostu se mohou dávat štěpky, čerstvě 
posečená i přeschlá tráva, seno, sláma, výhrab-
ky bez interních příměsí, nepoživatelné a nahnilé 
ovoce, listí, zbytky po vyplení záhonů, kuchyňský 
rostlinný odpad. Plánovaná kapacita celého systé-
mu pro předcházení vzniku komunálního odpadu 
je 89 t/rok. 

Pokud budeme se svou žádostí úspěšní, před-
pokládáme přidělování kompostérů zájemcům na 
jaře 2019, a to na základě smlouvy o výpůjčce na 
5 let. Po tuto dobu bude občan kompostér užívat, 
ale zůstane majetkem obce. Po uplynutí 5-ti let 
přejde kompostér bezplatně do vlastnictví obča-
na, žádný poplatek tedy hrazen nebude. 

O úspěchu, v horším případě neúspěchu tohoto 
projektu, budeme včas informovat. 

Eva Kozáková

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
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Školní rok 2017/2018 je za námi a nemůže být 
nejmenších pochyb o tom, že to byl pro naše žáky 
velice úspěšný a plodný rok. Dařilo se nám v mno-
ha soutěžích, kde děti výborně reprezentovaly naši 
školu nejen na oblastní úrovni, ale také v národ-
ních kolech. Jmenujme například soutěž Mladý za-
hrádkář, kde se žákyně 6. třídy umístily na prvním 
a druhém místě v okresním kole a pěkných výsled-
ků dosáhly i v národním kole. Jako každý rok jsme 
se zapojili do literární soutěže O pardubický pra-
mínek a získali jsme za povídku, jejímž autorem je 
žák 8. třídy, krásné druhé místo. Matematické na-
dání pak děti prokázaly v soutěži Matýsek a Mates, 
kde pět žáků naší školy jako odměnu za vynikají-
cí výsledky získalo třídenní pobyt na Baldě. Neza-
háleli ani nejmenší žáčci na prvním stupni, kteří 
vyrobili pexeso do soutěže Povodí Moravy a získali 

cenu redakční rady. Výborných výsledků jsme do-
sahovali také ve sportovních soutěžích – ať už jde 
o florbal, halovou kopanou nebo atletický trojboj.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2017/2018
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O tom, že jsou žáci ZŠ Brněnec velmi dobře při-
praveni na vstup do života, svědčí také úspěšně 
složené přijímací zkoušky, kdy se i letos můžeme 
pochlubit tím, že se všichni deváťáci dostali bez 
problémů na svoje vysněné střední školy. Deváťá-
kům ze srdce přejeme, aby se jim v nových školách 
dařilo, a věříme, že na svou základní školu budou 
s láskou vzpomínat. A jak to tak v životě bývá, 

když něco končí, něco nového začíná, a my se už 
těšíme na nové prvňáčky, kteří nám svoje schop-
nosti předvedli na zápise do první třídy. Věříme, 
že nový školní rok bude i díky nim naplněn stejný-
mi úspěchy, jako ten předešlý.

Mgr. Helena Peterková

Léto je ve školství časem zaslouženého odpo-
činku. Třídy zejí prázdnotou, děti i zaměstnanci 
si užívají sluníčka a čerpají sílu a energii na další 
školní rok. Přesto nezahálíme a snažíme se připra-
vit dětem příjemné prostředí plné nových hraček, 
pomůcek a zážitků. Máme připravené nové pro-
jekty na spolupráci s rodiči, se kterými se sezná-
míte na společné schůzce v září. Nejdůležitějším 
úkolem v současné době je vybudování nové za-
hrady. Ve spolupráci se zřizovatelem byla zahájena 
první etapa. Osazení novými sportovními prvky. 
Jsou financovány z větší části z provozního rozpoč-
tu MŠ, a to z ušetřených peněz za vytápění budovy 
a částečně dle plánu od zřizovatele. V další etapě 
chceme vybudovat vzdělávací koutek, ve kterém 
by děti mohly plnit ekologické aktivity. 

Těšíme se na nový školní rok, na nové děti a ro-
diče, na nové zážitky a společné chvíle.

Zaměstanci MŠ Moravská Chrastová

CO JE NOVÉHO V MŠ MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
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V pátek 4.5.2018 se konal v prostorách fir-
my Silk &Progress „Den bezpečnosti a cyklisti-
ky“. Tento den se koná pro všechny školáky ZŠ, 
kde plní úkoly, které by měli znát při jízdě na kole.  
Ale i pro děti z mateřské školy bylo připraveno 
spoustu zajímavého.

Po svačince si děti z MŠ U Dvou sluníček zopa-
kovaly pravidla bezpečné chůze po chodníku a při 
přecházení vozovky. A železničního přejezdu. Zo-
pakovaly si také pravidla slušného chování. Před 
školkou se děti pěkně zařadily do dvojic a mohlo 
se jít do Chrastové. Cestou děti opakovaly znač-
ky a názvy dopravních prostředků. Po přícho-
du do prostor Silku se s dětmi a učitelkami přišla 
přivítat paní ředitelka ZŠ Mgr. Lenka Kašparová, 
která měla pro všechny děti, a nejen pro ně na-

chystanou odměnu – sladký perník. Děti se se-
známily s povoláním „Hasič“, mohly si i stoupnout 
na plošinu. Dále s pracovním vozem celní správy, 

ve kterém měli i PC a internetové připojení, s cel-
ním psem VIPEM, který byl velmi milý a přítulný. 
Také se posadily na policejní motorku a sedly si  
do auta, kde si směly pustit houkačku a majá-
ček. Také nezapomněly navštívit sanitku, ve které 
si mohly změřit tlak, poslechnout tlukot srdce, do-
zvědět se základní věci o první pomoci. Dopoledne 
bylo pro děti velmi zajímavé a také bylo přínosem 
pro jejich vzdělávání.

Tímto bych chtěla poděkovat paní Mgr. Kašpa-
rové za pozvání a všem, kdo se na této akci zúčast-
nili. Těšíme se na další setkání.

Jarmila Homolková

DEN BEZPEČNOSTI A CYKLISTIKY
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Je páteční odpoledne, 8. června 2018. Sluníčko 
pálí, skautské košile se nám lepí na tělo. U klubov-
ny nasedáme do aut naložených výstrojí a výzbrojí 
a vyrážíme z Brněnce směr Křenov, Moravská Tře-
bová, Mohelnice. Netušíme, jak náročný víkend 
je před námi. Ve Svojanově u Borušova se totiž 
koná 10. ročník největšího skautského závodu vše-
strannosti Svazu skautů a skautek ČR.

Koná se vždy jednou za dva roky pro celou re-
publiku. Název „Lobinův závod“ nese po významné 
osobnosti Československého exilového skautingu, 
bratru Ervínu Lobpreisovi, rodáku z Ivančic.

Sjíždíme pomalu Borušovem ke Svojanovské-
mu rybníku a hledáme cíl cesty. Pořadatelé nám 
přidělují místo v kempu a tak hned stavíme sta-
ny a seznamujeme se s naším novým domovem. 
V krásném rekreačním areálu se to již začíná hem-
žit skautskými kroji. Potkáváme bratry z různých 
skautských organizací, nejde přehlédnout kroje 
vodních skautů. U večerního zahajovacího ohně je 
nás již víc jak dvě stovky účastníků. Náš 30. oddíl 
skautů z Brněnce reprezentují dvě hlídky po čty-
řech členech. Vlčata budou bojovat v nejmlad-
ší 1.  kategorii, skauti jsou zařazeni již do dvojky. 
Potkáváme tu i naše děvčata z 29. oddílu Brně-
nec, rovněž o síle dvou družin. Závodníci štěbetají 
dlouho do noci, zatím co se dospělí vedoucí snaží 
na poradě pochopit složitá pravidla závodu. Každý 

z nich totiž bude rozhodčím či pořadatelem. Mapy 
a zase mapy, bodovací tabulky, otázky, disciplíny 
… No nazdar.

Sobotní ráno je prozářené sluncem, které sli-
buje pěkné a horké počasí. V kempu nastává vel-
ký ruch. Balí se výzbroj, přišívají se knoflíky, rychle
dát do pořádku kroj a na nic nezapomenout. Vlast-
ní snídaně v nás mizí a již stojíme na slavnostním 
zahájení závodu. Vztyčení vlajek, úvodní slovo 
velitele závodu, poslední připomínka pravidel, 
pokřiky družin a jdeme na to. První hlídky jednot-
livých kategorií vyráží na trať. Mladý pořadatelský 
tým nás chtěl překvapit pestrostí a náročností sa-
motného závodu. Že se jim to podařilo, poznávají 
zanedlouho sami a my ostatní také. Stačí špatné 
rozhodnutí nad mapou a vše se mění v malé pek-
lo. Hledáme dle nepřesných map přesná stanoviš-
tě, brodíme se vodou, prolézáme křovím … Žízeň, 
hlad a horko jako v Africe. Dospělí rozhodčí, kteří 
doprovází hlídky, by rádi soutěžícím poradili, ale 
nesmí a také často ani sami neví. A tak bloudíme, 
hledáme, zkoušíme. Svojanovské lesy křižují desít-
ky družin a snaží se získat co nejvíce bodů. Závod 
má tři okruhy a v každém je několik desítek sta-

novišť a kontrol. Jen namátkou lze jmenovat vaře-
ní, slaňování, rafty, uzlování, první pomoc, střelba 
z luku, silové disciplíny, topografie a spousta po-
znávaček z přírody, historie atd.

JAK JSME BOJOVALI NA „LOBIŇÁKU“
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Ke konci července jsme vyrazili v počtu 8 do-
spělých a 22 dětí na skautský stanový tábor k Jim-
ramovu. My vedoucí jsme se letos těšili na tábor 
snad víc než děti, protože po loňské zkušenosti 
jsme věděli, že děti, se kterými jedeme, nám po-
mohou s pohodovou atmosférou na táboře.

V rámci letošního 100. výročí naší republiky 
jsme se pasovali do role českých legionářů. Tábor 

Sluníčko se sklání nad hladinou rybníka a do 
kempu se společně se soumrakem plíží zmožení 
soutěžící se svými rozhodčími. To byla ale fuška!!!

Ale ještě nekončíme. Na louce o velikosti fotba-
lového hřiště začínají probleskovat plameny ohňů 
a každá hlídka musí zakončit celodenní klání uva-
řením vlastní večeře na kotlíku. Hodnotí se kvalita, 
kvantita a originalita.

Okolo louky se seběhlo několik desítek rekrean-
tů a fotí si toto „turecké“ ležení.

Poslední kuchtíci drhnou kotle již potmě, kemp 
začíná ožívat zážitky, smíchem a radostí z přežití. 
Ač všichni unavení, přeci jen hrdí každý na svůj vý-
kon. Před večerkou jsme pozváni na ohňové šou, 
nejmladší účastníci již ale oddechují ve stanech. 
O půlnoci zaleháme i my dospěláci a litujeme po-
řadatelský tým, který až do rána zpracovává vý-
sledky závodu. Dobrou noc vy „trapiči“!

Ráno se svítáním nás budí malá sprška deš-

tě. Vlastně nic moc. Po snídani již balíme stany 
a bagáž, hledáme ešusy, lžíce, kolíky … Nic tu ne-
smí zůstat. A již tu máme signál pro velký nástup 
účastníků. Nad hlavami se třepotají vlajky a my 
posloucháme hodnocení hlavního rozhodčího. 
Umístění se čtou po jednotlivých kategoriích. Má-
lokdo si troufne po včerejším maratonu a útrapách 
tipnout umístění. A tak nevěříme vlastním uším, 
když slyšíme jméno naší družiny skautů z Brněn-
ce v souvislosti s prvním místem ve druhé katego-
rii chlapců.

To bude asi omyl, probleskne nám hlavou. 
Ale není! A naše vlčata obsadila krásné 4. místo 
mezi nejmladšími a usmívají se nevěřícně, že vše 
vlastně přežili. Velká zkušenost k nezaplacení. 
A radost se násobí! Dovídáme se o podobném 
úspěchu našich sester z Brněnce. Rovněž 1. a 4. 
místo ve druhé a třetí kategorii. Holky nezklamaly. 
Přijímáme gratulace, hoši si odnáší ceny a diplo-
my. Slovo Brněnec slyšíme na každém kroku. I my 
děkujeme pořadatelům, loučíme se s kamarády 
a těšíme se na další společnou akci.

Auta se pomalu rozjíždí, nikomu nevadí přilepe-
ná košile na zpoceném těle.

Hřeje nás krásný pocit úspěchu a poslední po-
hled do údolí Svojanova. Za dva roky budeme mít 
co ohajovat. Budiž pozdraveno krásné léto.

Honza Datinský

30. ODDÍL SKAUTŮ BRNĚNEC V ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH
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jsme začali v roce 1914 ještě na území Rakouska-
-Uherska, leč záhy po sarajevském atentátu bylo 
naše mužstvo odvedeno, vyzbrojeno a posláno 
do boje. “Vojáci” záhy pochopili, že stojí na špatné 
straně a nechali se zajmout. Ze zajetí prchali kory-
tem potoka, kde se místy bořili až po kolena a té-
měř všichni si nabrali vodu do gumáků, a to měli 
velké štěstí. Protože o týden později už v potoce 
žádná voda nebyla a tak by těžko ukryli své sto-
py před nepřítelem. Nicméně všechna tato úskalí 

jim nebránila v tom, aby na nosítka vzali i svého 
zraněného bratra Zajdu a přenesli ho přes nejhorší 
úseky. Na konci nebezpečného úprku je vítala voj-
ska českých legionářů v podání bratra Mrholíka, 
naší zdravotnice Jany a kuchaře Jirky, se kterými 
jsme se vydali na cestu Ruskem. Navštívili jsme le-
gionářský vlak ve Žďáře nad Sázavou. Nechybělo 
ani odpalování svahu na koleje, abychom zbrzdili 
průnik nepřátelských vojsk. Předposlední den tá-
bora byl pak ve znamení oslav, neboť na padáku 
se snesl dopis oznamující vznik samostatné Česko-
slovenské republiky.

Ale celotáborová hra nebyla jediným progra-
mem pro děti. Všichni hoši se učili skautské praxi, 
rozdělávali oheň, pracovali s nožem, sekerou, pi-
lou, vařili na lihovém vařiči, stříleli ze vzduchovky, 
vyráběli vodní mlýnek nebo také přišívali knoflíky.
Vlčata a 1 skaut se navíc připravovali na složení vl-
čáckého a skautského slibu. Pro nováčky to byl také 
první tábor, na kterém si vyzkoušeli, čeho všeho 
jsou schopni – postarat se týden sami o sebe, udr-

žet si pořádek v kufru, mýt se v polních podmín-
kách, jíst z ešusu, umývat nádobí bez myčky, ujít 
spoustu kilometrů, hlídat v noci tábor a taky vydr-
žet večerní usínání bez blízkosti rodičů. A to není 
vždycky snadné. Potěšilo nás, že to všichni zvlád-
li, jak nejlépe mohli. My vedoucí jsme také rádi, 
že tábor proběhl bez vážných zranění, takže tím-
to chlapcům (a dvěma dívkám špiónkám) děkuje-

me, že se chovali tak, abychom nic nepříjemného 
nemuseli řešit. Už teď plánujeme, kam pojedeme 
příští rok.

Monika Lžíčařová, vedoucí
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Letní dětský tábor pořádalo ve dnech 14. až 22. 
července , v krásném prostředí Moravského krasu 
a blízkosti obce Sloup. Letos s námi bylo 29 dě-
tí a 5 vedoucích. Ubytováni jsme byli v chatkách, 
stravování zajišťovalo rekreační středisko ,,Ve strá-

ni“ Sloup. Tématem letošního tábora byl románo-
vý hrdina ,,Harry Potter“. Děti si dovezli klobouky 
a kouzelnický převlek. „Moudrý klobouk“ je roz-
losoval do kolejí Nebelvír, Havraspár, Mrzimor 
a Zmijozel. Vyráběli vlajky kolejí, košťata a kouzel-
nické hůlky. Měli jsme pro ně připraveno mnoho 
tématických i jiných her. V blízkosti tábora je kou-
paliště, které jsme třikrát navštívili. Na výlet jsme 
zvolili známé Sloupsko – Šošůvské jeskyně, kte-
ré se nám líbí víc, než známější Punkevní jesky-
ně. Po večerech jsme dělali táboráky s opékáním 
špekáčků a zpěvem. V sobotu, den před odjez-
dem, jsme předávali dětem ceny za celotáborovou 
hru, pamětní trička a medaile. Následovalo focení 

na památku, vyvrcholením byla populární disko-
téka. Doufáme, že se dětem tábor líbil a příští rok 
s námi budou chtít jet znova. Byl bych však rád, 
kdyby jezdilo více místních dětí, pro které tyto tá-
bory především pořádáme.

Tábor by se však neobešel bez dotací, finančních
i materiálních darů. Proto chci touto cestou podě-
kovat všem, kteří nám pomohli: Policii ČR, Obci 
Rozhraní, SDH Rozhraní, Městu Březová nad Svi-
tavou, SDH Moravská Chrastová, Silk and Progress 
Moravská Chrastová, Telurii Skrchov, Hasičské vzá-
jemné pojišťovně, Milanu Štrofovi, AGRO Bystré, 
Obci Brněnec, pojišťovně Generali, Obci Bělá nad 
Svitavou, Ministerstvu školství a tělovýchovy – 
MŠMT a rodičům, kteří přispěli cukrovinkami pro 
děti. Poděkování patří rovněž těm, kteří se stara-
li o děti a chod tábora: zdravotnici a oddílové ve-

doucí Kateřině Burešové, oddílovým vedoucím 
Veronice Fuchsové, Daniele Němcové, Jiřímu Culí-
kovi a Adéle Němcové.

Od ledna budeme připravovat další tábor 
na příští rok, který budeme pořádat v obdobném 
termínu jako letos a opět ve Sloupu, kde se nám 
velice líbilo. Téma již teď vymýšlíme, aby bylo 
pro děti zajímavé a lákavé. Takže za rok na LDT 
Sloup 2019.

Pavel Kolínek, hlavní vedoucí tábora

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2018
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Počátek roku 1938 byl ve znamení nárůstu me-
zinárodního napětí. Hitlerovské Německo zabralo 
Rakousko a současně neúnosně rostla protistát-
ní aktivita sudetoněmeckého obyvatelstva v naší 
republice. Tu projevovala drtivá většina němec-
kého obyvatelstva. Násilnými teroristickými akty 
požadovaly připojení tzv. Sudet k Německu. Naše 
armáda nedostala ze známých důvodu příleži-
tost k vojenskému zásahu. Přesto k místním po-
tyčkám docházelo. Ztráty na životech příslušníků 
ČS ozbrojených sil v bojích s henleinovci činily  
do září 1938 69 mužů.

Nejvýznamnějším střetem s nimi byl boj o Mo-
ravskou Chrastovou na konci října.

Podle výsledků sčítání lidu z roku 1930 měla 
tato obec 1312 obyvatel, z čehož bylo 811 Čechů 
a 501 Němců. Z tohoto důvodu se na ni nevztaho-
vala Mnichovská dohoda o připojení území k Říši.

Členům sudetoněmecké strany ve Svitavách 
byl tento fakt proti mysli už proto, že se zde na-
cházel významný průmysl. V noci z 30. na 31. říj-
na 1938 obec nečekaně obsadilo přibližně 400  
henleinovských ordnerů (ozbrojení členové SDP). 

Jejich úspěchu významně napomohla míst-
ní německá menšina. Ordneři zajali 32 vojáků 
a 25 zaměstnanců celního úřadu atp. Zajatci byli 
henleinovci okamžitě deportováni za demarkační 
linii a budována byla palebná opěrná postavení.

Velitel 13. pluku Československé armády v Bo-
skovicích plk. Karel Čejka, který se o této podlosti 
dozvěděl, okamžitě zorganizoval vojenskou proti-
akci. Té se účastnilo asi 50 vojáků a několik desí-
tek četníků. Proti čtyřnásobné přesile Moravskou 
Chrastovou po nelítostných bojích osvobodili. Čty-
ři z našich vojáků zde položili svoje životy: svobod-
ník Antonín Černý, vojíni Bedřich Stuchlík, Tomáš 
Morávek a Alois Žatka. Jejich ztracené životy jsou 
v porovnání s oběťmi nastalého válečného kon-
fliktu možná kapkou v moři. Nestali se hrdiny
ve velikých bitvách východní nebo západní fron-
ty, ale krváceli na půdě naší domoviny, naší obce. 
Jejich oběť by pro nás měla mít nevyčíslitelnou  
morální hodnotu.

Mgr. Blahoslav Kašpar

PŘIPOMÍNKA JEDNÉ Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH KAPITOL  
V DĚJINÁCH NAŠI OBCE

Mnohý z Vás jistě navštívil „jeskyni blanických 
rytířů“ v nedaleké Rudce u Kunštátu a zná tak zdej-
ší unikátní dílo inspirované českou historií. Vytvořil 
ho Stanislav Rolínek, čalouník a nadaný sochař sa-
mouk, ale bohužel také člověk nemocný tuberku-
lózou plic. První, jím v Rudce vytvořené dílo, byla 
14 m vysoká velkolepá socha našeho prvního pre-
zidenta Tomáše Garrigue  Masaryka. Málo známá 
je však jeho „prvotina“, kterou je zdařilé sousoší 

husitských bojovníků. Ty vytesal do skal nedaleko 
svého rodiště – Bořitova. Turistický oddíl TJ JISKRA 
Brněnec se v druhé polovině září vydá po stopách 
tohoto sochaře, který svým dílem ztvárnil ideu, 
na jejíchž základech se zrodila Masarykova Česko-
slovenská republika. Součástí akce bude i výstup 
na dvě blízké rozhledny.

Mgr. Blahoslav Kašpar

TURISTICKÝ ODDÍL TJ JISKRA BRNĚNEC  
KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
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DNY OBCE BRNĚNEC
30.8. – 2.9.2018

PROGRAM OSLAV
PÁTEK 31.8. 2018
17:30 Ekumenická bohoslužba k uctění památky padlých československých vojáků v obci  

v r. 1938 s doprovodem pěveckého sboru v evangelickém kostelíčku

SOBOTA 1.9. 2018
8:15 Ukázka verbování německých ordnerů 1938 u kapličky v Moravské Chrastové
9:00 Pietní akt u pomníku padlých v Moravské Chrastové
9:45 Historická ukázka bojů u Lidového domu
10:30 Výstavy v Lidovém domě (Umění našeho regionu • Naše obec ve fotografii  

– 2014 až 2018 • vojenská technika • prezentace našich spolků)
 Beseda k událostem v obci r. 1938 v budově ZŠ v Moravské Chrastové
 Zpřístupnění obecních budov k prohlídce (škola, školky, obecní úřad,  

hasičská zbrojnice) a část firmy Silk&Progress s.r.o.

Vepřové hody v Lidovém domě

13:30 Průvod od Lidového domu do areálu „Pod komínem“
14:00 Vyvrcholení oslav v areálu „Pod komínem“
 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

mažoretky Brněnec, Street parkour, atrakce pro děti, ukázka dronů, jízda na koních  
a čtyřkolkách, dětské čtyřkolky a další  
• Prezentace vozů FORD • Ukázky dobové vojenské techniky

Zajištěno pestré a bohaté občerstvení!!!

NEDĚLE 2.9. 2018
Dopolední mše v kapličce

14:00 Dechový orchestr (Letovice)
14:30 Taneční soubor (Letovice)
16:00 Soubor KÁZEŃ (Jevíčko)
18:00 ILONA CSÁKOVÁ s kapelou (Brno)

20:00 MIRAI (Praha)
21:00 Výroční ohňostroj
21:30 DJ Martin Klemša – „Bavíme se až do rána“

HUDEBNÍ PROGRAM: 
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PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
PRONAJÍMATEL: 
Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec, IČO: 00276464
Kontaktní osobou pro informace k výběrovému řízení a prohlídky objektu  
je Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta, tel.: 461 523 810, starosta@brnenec.cz

PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Pronájem provozovny s bytem v objektu Moravská Chrastová č.p. 75  
(bývalá masna). K provozovně patří vydlážděná část p.č.st. 83  
v k.ú. Moravská Chrastová za domem.

ÚČEL PRONÁJMU: provoz cukrárny a kavárny, možná je i jiná, podobná varianta

DOBA PRONÁJMU: doba určitá na 3 roky s možností prodloužení

NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT:
• nabízený druh služeb
• výši nabízené ceny za pronájem provozovny v Kč bez DPH/rok
• kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku)  

nebo výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dní
• kopii výpisu z rejstříku trestů

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Vytápění provozovny plynem je propojené v jeden celek s bytem v 1. patře. 
Cena za pronájem provozovny je splatná čtvrtletně předem,  
zálohy na služby po dohodě. Pronájem bytu je hrazen měsíčně.

LHŮTA PODÁNÍ NABÍDKY:
Písemné nabídky doručte do 11. 9. 2018 14 hodin poštou nebo osobně  
na podatelnu Obecního úřadu Brněnec.

OZNAČENÍ NABÍDKY:
Zalepená obálka s označením Výběrové řízení „Pronájem provozovny s bytem 
v objektu Moravská Chrastová č.p. 75“ a nápisem „NEOTVÍRAT“.

Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajímatel  
si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, případně výběrové 

řízení zrušit. Vyhodnocení nabídek bude oznámeno přihlášeným  
zájemcům do 20. 9. 2018 písemnou formou.

Obec Brněnec vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
na „PRONÁJEM PROVOZOVNY S BYTEM  

v objektu Moravská Chrastová č.p. 75“ (bývalá masna)
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31. 8. - 2. 9. DNY OBCE BRNĚNEC

8. 9. ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM – DS E.Vojana, SDH Vitka Brněnec

21. 9. TALK SHOW KRISTÝNY PAVLASOVÉ

22. 9. URISTICKÝ VÝŠLAP KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR – TJ JISKRA

20. 10. CHRASTOVSKÉ DÝŇOHRANÍ – SDH Vitka Brněnec

20. 10. MUZLOVSKÁ POUŤ – SKAUTI

21. 10. BRNĚNECKÝ MEGÁČ – TJ JISKRA, SKAUTI

3. 11. RABŠTEJNSKÝ KOCOUR  
(sportovně-turistický zájezd) – obec + TJ JISKRA

17. 11. SKAUTSKÁ LÍPA, setkání k výročí 17.listopadu – SKAUTI

17. 11. NOC DIVADEL – DS E. Vojana

PODROBNÉ INFORMACE NA PLAKÁTECH

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
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NÁBOR DĚTÍ DO SDH MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
SDH Moravská Chrastová nabírá do svých řad děti od věku 6 let. 

Chcete-li, aby se vaše dítě stalo mladým hasičem,  
neváhejte a přiveďte ho k nám na trénink.  

Tréninky míváme většinou v sobotu z důvodu pracovní 
vytíženosti vedoucích, kteří tento kroužek vedou. 

Pokud máte zájem, ozvěte se  
na tel. číslo 608 261 879 – Pavel Kolínek, hlavní vedoucí MH


