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 Je doba předvánoční – tedy adventní, a tomu 
by měl odpovídat i obsah tohoto OBČASNÍKU. 
Mapuje ale poměrně široké časové období a tak 
se v něm přirozeně objeví i jiná témata pro obec 
významná. Jedním z nich jsou výsledky obecních 
i senátních voleb.

Předně chci poděkovat všem našim občanům, 
kteří svou aktivní účastí v nich dali najevo, že jim 
není lhostejný budoucí vývoj jak v obci, tak v na-
šem senátním obvodě.

Účast v obecních volbách byla průměrná. Do vo-
lební místnosti se dostavilo ve dnech 5. a 6. října 
573 voličů, tj. 53,3% (před čtyřmi roky jsme měli 
volební účast 61%).

Vítězem voleb je Sdružení kandidátů pro obča-
ny I s pěti mandáty (Blahoslav Kašpar 268, Ondřej 
Kozák 259, Zdeněk Nečas 238., Petra Štoudko-
vá 236,Vít Urbánek 211) a Sdružení kandidátů pro 
občany II se třemi mandáty (Eva Kozáková 224, 
Martin Klemša 156, Vladimír Hanik149). Tyto vo-
lební strany dlouhodobě spolupracují.

Dále byli do zastupitelstva zvoleni tito kandi-
dáti: Irena Křížová 188, Jaroslav Nečas 179, Josef 
Hoch 159, Jan Datinský 153, Jaroslav Neudert 150, 
Milada Pavlasová 143, Miroslav Bednář 72.

Z mého pohledu byly tyto volby referendem 
o tom, zda bude v naší obci pokračovat nastole-
ný, mimořádně dynamický trend posledních osmi 
roků nebo zda zařadíme zpátečku. Voliči rozhod-
li a rozvoj bude pokračovat. Dosavadní vedou-
cí síle obce přidělili 8 mandátů z 15 mandátů. 
Jednoznačnost vítězství vynikne jasněji, seřa-
díme-li kandidáty pouze podle počtu získaných 
hlasů. Potom by naše dvě spolupracující voleb-
ní sdružení obsadila dokonce 12 mandátů! Vůle 
voličů je částečně znevážena volebním systé-
mem, který upřednostňuje menší volební strany.  

Myslím, že to není dobrý systém. Proto zejména 
na celostátní úrovni vznikají mnohačetné nesou-
rodé koalice se zcela rozdílnými programy. Volič 
následně nemůže kontrolovat plnění volebních 
slibů a výsledkem je nespokojenost všech.

Souběžně konaných senátních voleb se v 2. kole 
v naší obci zúčastnilo 115 voličů z 1074 oprávně-
ných voličů, tj. 10,24%. Vítěz za celý senátní vo-
lební obvod Svitavy Michal Kortyš získal v naší 
obci ve druhém kole 27 hlasů. Poražený v témže 
kole Pavel Havíř získal v naší obci 84 hlasů.

Říká se, že každé srovnání kulhá, ale i tak si po-
rovnejme. Zvolený senátor za náš senátní obvod 
pan Michal Kortyš získal ve 2. kole senátních voleb 
v naší obci méně jak desetinu hlasů oproti vítězi 
obecních voleb. Navíc ve 2. kole senátních voleb 
byli jen dva kandidáti oproti sedmdesáti pěti kan-
didátům obecních voleb!

Je třeba ještě připomenout, že účast v rámci 
celého senátního okrsku Svitavy byla jen o málo 
větší, tj. 14,5 %. Opakovaně se nabízí otázka,  
jaká je legitimita takto zvolených senátorů i celé-
ho senátu.

Ale zpět k obecním volbám. Jejich výsledek 
předurčil průběh ustavujícího zasedání obec-
ního zastupitelstva. Starostou byl zvolen Bla-
hoslav Kašpar, místostarostkou Eva Kozáková. 
Pětičlennou radu obce mimo starosty a mís-
tostarostky tvoří Vladimír Hanik, Martin Klemša  
a Vít Urbánek.

Po svém zvolení jsem v krátkém proslovu po-
děkoval i těm, kteří kandidovali a nebyli zvoleni 
za to, že nabídli svoje síly a svoje jméno pro prá-
ci v obci. Připomněl jsem, že budeme opět plnit 
náš volební program, usilovat o větší aktivitu za-
stupitelů (samozřejmostí má být účast na akcích 
pořádaných obcí) a potěšila by větší angažovanost 

ZPRÁVA O DĚNÍ V OBCI
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občanů (obec je společně nás všech). Bude pokra-
čovat vzájemně výhodná spolupráce s okolními 
obcemi.

Připomenut byl i fakt, že každé volby rozdělu-
jí – mají vítěze a poražené. Je však přirozené se 
snažit o spolupráci všech se všemi, pokud o ni mají 
upřímný zájem. Vyjádřil jsem přání, aby úsilí kaž-
dého z nás bylo vynaloženo PRO NĚCO, ne PROTI 
NĚČEMU, aby se každý naučil těšit z toho, co se už 
povedlo (nejen vyzvedával, co ještě chybí).

Naše obec má řadu přemýšlivých, šikovných 
a ochotných lidí. Budeme se snažit využít jejich 
potenciálu. Všichni přece chceme žít v pěkně upra-
vené obci s fungujícími službami, pozitivními,  
optimistickými a spokojenými lidmi!

V závěru jednání jsem informoval o účasti zá-
stupců obce na slavnostním odhalení pamět-
ní desky vojákům 13. pěšího pluku ze Šumperku 
(svob. Antonín Černý, voj. Bedřich Stuchlík, voj. To-
máš Morávek, voj. Alois Žatka), kteří padli 31. října 
1938 v Moravské Chrastové. Návštěva se uskuteč-
nila na pozvání vedení města Šumperk.

Další informace se týkala významného setkání 
osobností v areálu bývalé továrny Vitka. Ten, jak už 
jsme informovali, má nového majitele Dr. Daniela 
Löw – Beera. Právě na jeho pozvání se zde mimo 
jiných hostů sešli starostové sousedních obcí, ta-
jemník Federace židovských obcí ČR JUDr. Tomáš 
Kraus a velvyslanec státu Izrael v ČR pan Daniel 
Meron. Účelem setkání bylo obnovit partnerství 
mezi místním obyvatelstvem a rodinou Löw-
-Beerových, které existovalo až do roku 1938. 
Účast nejvyšších židovských představitelů v naší 
zemi podtrhla význam tohoto jednání. Mimo jiné 
bylo řečeno, že nově vzniklý Nadační fond Archa 
si klade za úkol jednak „zachránit a vybudovat pa-
mátník Schindlerovy Archy a holokaustu“ a dá-

le „vybudovat památník Löw-Beerovy textilky“. 
Dr. Danielem Low-Beerem bylo řečeno: „Zachrání-
me-li toto místo, zachráníme jedinečnou českou, 
židovskou a evropskou historii.“ Nadační fond uví-
tá jakoukoliv zpětnou vazbu a pomoc.

Ke svému závěru se rychle blíží výjimečný rok 
2018, tzv. rok „osmičkový“. Přinesl řadu význam-
ných výročí. Bezesporu tím jedinečným bylo 
100 let od založení Československa. Připomně-
li jsme si jména zakladatelů naší samostatné 
demokratické státnosti T.G.Masaryka, M. R. Šte-
fánika, E. Beneše a dalších statečných lidí. Díky 
nim jsme získali svobodu, ale i kulturní a hospo-
dářskou vyspělost. Tato fakta by pro nás měla být  
stálou inspirací. 

Končící rok byl opravdu nabitý událostmi. Po-
kusme se jeho poslední část prožít v klidnějším 
rytmu a laskavějším duchu tak, jak to navozuje 
sama podstata času Vánoc. 

Přeji Vám, vážení spoluobčané, příjemné prožití 
svátků ve zdraví a pokud možno v kruhu blízkých. 
Ať se každému z Vás podaří najít si pohodu i v sobě 
samém a hodně nezbytného štěstí pro rok 2019.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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7. září 2018 se v Praze ve Vladislavském sále na 
Pražského hradu sešel mimořádný sněm SMO ČR. 
Členy tohoto sdružení je i naše obec. Sněm si jako 
cíl vytýčil zmapovat současnou situaci, naznačit 
východiska z ní a v neposlední řadě upravit člen-
ské příspěvky členů. Hlavní referát přednesl před-
seda František Lukl. Zdůraznil, že obce a města 
tvoří páteř veřejné správy naší země. Je to článek, 
který přes stále větší překážky ze strany státu za-
tím ještě velmi dobře funguje. Právě obce a města 
jsou v rámci veřejné správy nejlépe hospodařícími 
subjekty. Zdůraznil, že to proto, „neboť jsou spra-
vovány zodpovědnými lidmi, kteří nevykonávají 
svoje funkce pro odměnu, ale protože svoje obce mi-
lují a dělají vše pro jejich rozvoj.“ Upozornil na neú-
měrný nárůst požadavků na tyto články, přičemž 
některé jsou naprosto nesmyslné. Dále oslo-
vil zástupce vlády a poslanců s žádostí, aby obce 
a města braly jako rovnocenné partnery. Vyzdvihl 
několik příkladů výtečné spolupráce s ministry. 

Význam jednání podtrhla i aktivní účast pre-
miéra Andreje Babiše, prvního místopředsedy  

vlády Jana Hamáčka a dalších členů vlády, před-
sedy poslanecké sněmovny parlamentu ČR Rad-
ka Vondráčka, místopředsedy senátu Ivo Bárka, 
předsedkyně asociace krajů Jany Vildumetzové, 
náměstka nejvyššího státního zástupce Pavla Ku-
kovce, a dalších.

V diskuzi byla řešena konkrétní praktická té-
mata a naznačena jejich možná řešení. Budoucí 
investice by měly být programovány na základě 
požadavků obcí a měst, tedy odspodu a ne, jak je 
tomu dosud. Věcné požadavky by napříště měly 
vycházet z analýzy potřeb měst a obcí ČR, ve spo-
lupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. Výrazně 
zjednodušit a zpřehlednit by se měl i systém kon-
trol a auditů. 

Závěrem bylo schváleno nové financování čin-
nosti SMO ČR a to tak, že člen naší velikost bude 
přispívat ročně částkou 2 200 Kč a dále za každého 
občana uhradí 3 Kč.

Mgr. Blahoslav Kašpar

MIMOŘÁDNÝ SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ ČR 

Kancelář ministra obrany informovala svým do-
pisem z 15. listopadu 2018 OV Českého svazu bo-
jovníků za svobodu ve Svitavách, že na základě 
jeho podnětu ministr obrany udělí in memoriam 
brigádnímu generálovi Karlu Čejkovi vojenské vy-
znamenání. Vyznamenání bude uděleno ke Dni ví-
tězství 8. května 2019.

V tragickém roce 1938 plukovník Karel Čejka 
velel 13. pěšímu pluku doprovodných zbraní. Měl 
zásadní podíl na osvobození naší obce od fašistic-
kých ordnerů v noci ze 30. na 31. října. Za svůj roz-
hodný a statečný postoj mu bude vyznamenání 
uděleno jistě právem.

Mgr. Blahoslav Kašpar

VYZNAMENÁNÍ Z MINISTERSTVA OBRANY ČR

Členové Rady obce Brněnec s doprovodem na-
vštívili v prvním listopadovém týdnu Senát Čes-

ké republiky. Návštěva se uskutečnila na pozvání 
ředitele kanceláře předsedy Senátu. Jejím účelem 

NÁVŠTĚVA SENÁTU
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V areálu koupaliště již od minulého léta pro-
bíhají změny, které nelze přehlédnout. Podařilo 
se nám zprovoznit malý bazén, který děti v hor-
kých letních dnech hojně využívaly. S pomocí 
dotace z MMR ČR jsme vybudovali i nové hřiště 
s osmi prvky pro menší i větší děti. Letos byly vy-
káceny nálety a celý prostor bývalých tenisových 
kurtů byl upraven do roviny. To nám umožní vy-
budovat v těchto místech dvě písková hřiště  

na volejbal a malou kopanou a dostane se i na pe-
tang. Postupnými úpravami prochází i sociální zá-
zemí – WC a šatny. Největší akce, oprava velkého 
bazénu nás teprve čeká. Nechceme ji uspěchat, 
protože se začínají objevovat informace o dotač-
ních možnostech, které dříve neexistovaly. Je dob-
ře, že prostor koupaliště opět začíná žít.

Eva Kozáková

REKONSTRUKCE AREÁLU KOUPALIŠTĚ

Na žádost našich občanů se nám podařilo za-
jistit u Pardubického kraje nový autobusový spoj 
680851, který bude sloužit především k nedělní 
návštěvě kostela v Březové nad Svitavou. Auto-
bus bude odjíždět v neděli a státem uznané svátky 
od pošty v Moravské Chrastové v 8:35 a vracet se 
bude z Březové nad Svitavou v 10:20. Bohužel tato 

linka nemůže z důvodu havarijního stavu mostu 
u mlýna jezdit přes Brněnec. Doufáme, že pláno-
vané opravy mostu budou v příštím roce konečně 
zahájeny a velké autobusy budou jezdit do Březo-
vé i přes místní část Brněnec co nejdříve.

Eva Kozáková

ÚPRAVA JÍZDNÍHO ŘÁDU

bylo především navázat kontakty v důležité in-
stituci našeho státu, jejíž členové jsou jako jediní 
voleni přímo pro svůj obvod, který zastupují. Bo-
hužel se nemohla uskutečnit původně plánovaná 
schůzka s Miroslavem Nenutilem, předsedou Rady 
pro venkov, který musel v den naší návštěvy od-
jet na jednání mimo Prahu. Návštěva měla i svou 
neformální část, měli jsme příležitost prohlédnout 

si oficiální prostory Valdštejnského paláce. Zaujala
nás  velmi stará historická mapa, na které jsme na-
šli všechny místní části naší současné obce – ještě 
jako samostatná sídla a dozvěděli jsme se zajíma-
vé podrobnosti o starém správním uspořádání na-
šich zemí.

Eva Kozáková

VÝZVA
Pokud vám připadá, že našemu Občasníku něco chybí a máte dobrou vůli 

jej zlepšit, může to být právě Váš nápad, Váš příspěvek.  
Budeme velmi rádi, když dáte o sobě vědět  

a pomůžete nám Občasník tvořit. Stačí jen napsat  
na e-mail jirichalabala@brnenec.net nebo vladimirhanik@seznam.cz.

DĚKUJEME!
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Ačkoli na jiných školách se žáci s učiteli poprvé 
setkali až 3. září, v ZŠ Brněnec jsme nelenili a při-

pojili se k oslavám Dnů obce Brněnec a 1. září jsme 
pro veřejnost uspořádali den otevřených dveří. 
Naše dny otevřených dveří jsou vždy velice kladně 

hodnoceny, ovšem dovolíme si říct, že ten letoš-
ní byl přece jen výjimečný. Do školy zavítali rodá-

ci obce, kteří po letech zavzpomínali na svá školní 
léta. Přišli také netradiční hosté z řad účinkují-
cích na rekonstrukci bojů o Lidový dům. Žáci naší 

ÚSPĚŠNÝ START NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU



7
B R N Ě N E C K Ý  O B Č A S N Í K

03/2018

školy se pak v doprovodu ředitelky školy připojili 
ke slavnostnímu průvodu.

Školní rok se ještě nestihl ani pořádně roz-
běhnout a naši šikovní žáci již začali sbírat první 
úspěchy v soutěžích. Jmenujme například Angli-
ádu, kde naši deváťáci dobře obstáli v boji s vel-
kou konkurencí a umístili se v první třetině. Nově 
se začaly do sportovních soutěží více zapojovat 
dívky a už při prvním florbalovém zápase získaly
krásné třetí místo. V nejbližší době nás ještě čeka-
jí Technohrátky, kde žáci osmého a devátého roč-
níku poměří svoje technické dovednosti s dalšími 
školami v kraji. MŠMT vybralo naše osmáky k ce-
lonárodnímu testování žáků a již nyní se těšíme 
na jejich pěkné výsledky.

Také letos se naše škola zapojila do projek-
tu Den laskavosti a 13. listopadu se žáci druhého 
stupně setkali s místními členkami Klubu senio-

rů. Připravili si pro ně několik vystoupení: sboro-
vý zpěv, recitaci, sólový zpěv a tanec mažoretek. 
Došlo ke krásnému sblížení dvou generací, děti 

se dozvěděly něco o životě v dřívější době a samy 
pak vyprávěly, jaké mají záliby a jak tráví svůj  
volný čas.

Závěrem bychom rádi všechny pozvali na naše 
tradiční vánoční dílničky, které jsou velmi oblíbe-
né. I letos naši žáci pod vedením učitelů připra-
vují zajímavé aktivity, při kterých si budete moci 
vyrobit krásné vánoční dekorace. Dílničky budou 
navíc oživeny vystoupením žáků 9. ročníku, kteří 
pilně nacvičují malou divadelní hru. Nezapomeň-
te si tedy do kalendáře zapsat, že vás 11. prosince 
očekáváme v Lidovém domě a velmi se na vaši ná-
vštěvu těšíme.

Mgr. Helena Peterková

Zajímavý projekt pro všechny příznivce jízdy 
na kolech v lesním terénu je téměř dokončen díky 
dotační výzvě Místní akční supiny (MAS) Svitava, 
hlavním projektantem a zaštiťovatelem je inže-
nýr Milan Hron. Trasy jsou situovány do rekreač-
ně využívané části lesa nad Zářečím a navazují 
na obdobný projekt v Březové nad Svitavou, na-
zvaný „Březovský lesní downhill“. Otevření tra-
tí pro sjezd na horských a speciálních kolech bylo 

původně plánováno na letošní podzim. Bohužel  
na konci srpna musela být část lesních porostů 
v bezprostřední blízkosti stezek pokácena, proto-
že byla napadena kůrovcem. Jejich otevření bylo 
odloženo na jaro.

Více informací o tomto projektu si můžete pře-
číst v článcích Ing. Milana Hrona, které najdete 
na webových stránkách Obce Brněnec.

Mgr. Petra Štoudková

LESNÍ DOWNHILL BRNĚNECKÉ PRAMENY
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V úterý 6.listopadu 2018 nás navštívila škol-
ní družina ze ZŠ Brněnec s paní vychovatelkou  
Milenou Kutlákovou.

Školkové děti se na návštěvu moc těšily a ráno 
vyrobily pro děti a paní vychovatelku „Ježečky“ 
z vlny a připravily si bonbóny jako sladkou odmě-

NÁVŠTĚVA ŠKOLNÍ DRUŽINY V MŠ

Mimořádně teplé září a říjen lákaly děti k vy-
cházkám do přírody. Využili jsme nové sportov-

ní zázemí v areálu koupaliště. Předškolní děti zde 
pravidelně zkoušely svoji obratnost a sílu. Velmi 
nás potěšila nová cesta ke kostelíčku. Tu si oblíbily 
mladší děti a využívaly k procházkám k lesu. Vel-
kou radost prožívaly při sbírání přírodnin a hlavně 
při pouštění vlastnoručně vyrobených draků. Tra-
dičně jsme oslavili svátek svatého Martina. Děti 
znají starou legendu o Martinově dobrém skutku 
a zahrály si ji jako pohádku s dřevěnými koníky. 
Za odměnu si odnesly martinský koláč a podkovič-
ku pro štěstí.

Nezapomněli jsme, že naše republika slavila 
100. narozeniny. V rámci projektu, který krásně 

vymyslely a zpracovaly paní učitelky, se děti při-
měřenou formou seznámily s historií naší republi-
ky. Seznámily se s národními symboly a vyrobily si 
korunovační klenoty.

Do Vánoc zbývá několik dní. Máte-li pocit, že k té 
pravé vánoční atmosféře něco schází, zastavte se 
na chvíli a vraťte se do dětství. Méně spěchejte 
a více se těšte. Mějte čas na procházky a společ-
né chvíle se svými blízkými třeba u šálku voňavé-
ho punče nebo čaje. Připomeňte si, že je důležité 
naslouchat, pomáhat a odpouštět si. Děti v naší 

školce si umí předvánoční čas užít plnými douš-
ky. Píší psaní pro Ježíška, těší se na svatého Miku-
láše, vyrábí přáníčka a ozdoby. Zkrášlit na Vánoce 
celou školku, to dá hodně práce. Až si spolu večer 
u stromečku sednete, ať jen to nejlepší ve svých  
srdcích najdete.

Klidné a radostné prožití vánočních svátků. 
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2019 
všem dětem, jejich rodičům a prarodičům, našim 
sponzorům a všem spoluobčanům přejí děti a za-
městnanci MŠ Moravská Chrastová.

Věra Vaňousová

PODZIM V MŠ MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
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Dne 8. listopadu 2018 za námi do školky při-
šla paní zubařka MUDr. Jana Illová. Děti si s paní 

zubařkou povídaly o zoubkách, jak je správně čis-
tit, jak dlouho je čistit a jak o ně správně pečovat. 
Společně jsme si povídali o potravinách, které jsou 
zdravé pro naše zoubky, a které naopak ne.

Paní zubařka pomocí názorných zoubků z plas-
telíny dětem ukázala, jak se zoubky vrtají. Děti 
také rozlišovaly, které zubní kartáčky jsou vhodné 
pro děti a které naopak ne. Paní zubařka poté dě-
tem ukázala různé nástroje, které se u pana zuba-
ře používají.

Na závěr byly děti obdarovány menším balíč-
kem sladkostí, a děti zase předaly papírové sr-
díčko, které pro paní zubařku vytvořily. Dětem se 
beseda velice líbila.

Děkujeme paní zubařce za velmi příjemnou be-
sedu, která byla pro děti nejen zajímavá, ale pře-
devším přínosná.

Lucie Klapušová

nu. Pro paní Kutlákovou nachystaly kávu a oplat-
ky. Paní kuchařka Ivanka napekla pro všechny 
děti tradičně perník a také dvoubarevný piškot. 
Na pití jsme všem nabídli kakao nebo čaj. Do-
poledne uteklo rychle a děti se nedočkavě těšily  
na odpoledne.

Odpoledne si děti průběžně hrály, povídaly, 
kreslily, občerstvovaly. Některé děti do naší škol-

ky chodily a strávily zde moc krásné chvíle, tak-
že měly nač vzpomínat. Paní vychovatelka nám 
všem také přinesla dárečky, které vyráběla s dětmi 
ve školní družině. Nálada byla úžasná. Těšíme se 
na v tomto roce poslední vánoční setkání. Nechej-
me se překvapit, co pěkného nám přinese.

Jarmila Homolková

MOJE ZOUBKY
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JARNÍ VÝŠLAP se uskutečnil 9. černa 2018, 
a to na Kozlovský kopec u České Třebové. Do Čes-
ké Třebové jsme se dopravili vlakem a dále už po 
vlastní ose městským parkem Javorka a malebnou 
krajinou k chatě Maxe Švabinského na Kozlov-
ský kopec do výšky 601 m n.m. (Musíme konsta-
tovat, že na chatě dobře vaří a z rozhledny u chaty 
je krásný výhled po okolí, dokonce až na vzdálené 
české a moravské hory.) Po přiměřeném odpočinku 

jsme se vydali do nedaleké pravěké osady Křivo-
lík. Zde mohlo mnohé z nás napadnout srovnání 
dnešní uspěchané doby plné požitků se skrom-
ným žitím našich pravěkých předků, v tichosti lesů 
a přírody. Cestou zpět na vlakové nádraží v České 
Třebové jsme naše putování ukončili. Výletu se zú-
častnilo 24 příznivců mírného pohybu a dobré ná-
lady a 2 doprovodní psi. Za krásného počasí jsme 
našlapali cca 12 km.

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ po stopách dvou vý-
znamných osobností našeho kraje – sochaře (sa-
mouka) Stanislava Rolínka a spisovatele Františka 
Halase, bylo motivováno stým výročím vzniku Čes-
koslovenské republiky.

22. září jsme vyjeli autobusem do Bořitova, po-
tom pěšky na Velký a Malý Chlum, kopce, kde jsme 
si v lesích prohlédli některá Rolínkova sochařská 
díla. V Kunštátu jsme navštívili hrob spisovatele 
Františka Halase a v Rudce areál Jeskyní Blanických 
rytířů i Burianovu rozhlednu postavenou už roku 
1928, která nám poskytla výhled až na vzdálené 
Jeseníky a Krkonoše. Vítaným závěrem našeho pu-
tování bylo chutné občerstvení v restauraci Rudka 

a tečkou pak návštěva Křetínské přehrady. Poča-
sí nám opět přálo a dobrá nálada, ta nás provází 
každým výletem.

RABŠTEJNSKÝ KOCOUR
Tradiční akcí byl 3. listopadu podzimní výlet 

do Jeseníků. Příznivci přespolního běhu se zde 
mohou zúčastnit 13 km dlouhého závodu z Libi-
ny na Velký Rabštejn. (Již 31. ročník tohoto závo-
du pořádají olomoučtí horolezci.) Ostatní výletníci 
mohou tuto trať jen projít a ti méně zdatní si zvolí 
cca 3 km vycházku. Všichni se pak setkají v cíli zá-
vodu, odkud je za příznivého počasí krásný výhled 
na chráněnou krajinnou oblast Jeseníky s možnos-
tí občerstvení v horském penzionu. I přes nepří-

TURISTICKÝ ODDÍL TJ JISKRA BRNĚNEC
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zeň počasí se letos výletu zúčastnilo 31 dospělých 
a 9 dětí. Přespolní běh absolvovali 2 naši závod-
níci. Velké uznání zaslouží také výkon všech dětí, 
hlavně těch, které prošly 13 km trať. Co na závěr? 
Účast rekordní, slivovička vynikající, nálada per-
fektní, dobrá běžecká reprezentace.

V letošním roce je před námi ještě tradiční rece-
sistický předsilvestrovský výstup na horu Padělka. 
A že je to výstup nenáročný dokládá fakt, že se ho 
v roce 2017 zúčastnily s rodiči i dvě roční turistky.

Zveme tímto všechny příznivce mírného pohy-
bu a dobré nálady mezi nás.

Letos si připomínáme 100. výročí vzniku re-
publiky a skauti byli u toho! A to jak v roce 1918,  
tak v roce 2018.

28. října 1918 svolal totiž náčelník Junáka  
A. B. Svojsík všechny pražské skauty pomocí no-
vinových inzerátů a hned druhý den se v ulicích 
objevily stovky skautů a skautek, kteří se okamži-
tě zapojili do služby nově vznikajícího státu. Ně-
kteří vykonávali hlídkovou službu na významných 
místech, skautky pomáhaly jako úřednice, telefo-
nistky a tlumočnice. Asi stovka skautů zajišťovala 
v říjnu a v listopadu 1918 poštovní služby.

Na kole, pěšky i tramvají, ve dne i v noci, přená-
šeli důležité depeše mezi členy Národního výbo-
ru a novými úřady. Psaní byla opatřena speciálním 
razítkem a známkou, která byla první českoslo-

venskou známkou v poštovním styku a současně 
první skautskou známkou na světě.

A právě tyto události připomíná i seriál České 
televize Skautská pošta a s ním je spojena dobro-

družná pátrací hra, do které se můžou děti z celé 
republiky. A zatímco mladší světlušky u nás v od-
díle řeší spolu s „dědečkem“ záhadu zmizelého 
dopisu, ty větší se snaží získat skautský výroční 
odznak, což vyžaduje splnění hned 4 úkolů. Máme 
totiž najít své skautské vzory, vykonat 100+1 dob-
rých skutků, projevit odvahu a překonat v nějaké 
výzvě sám sebe. Posledním úkolem je pak navští-
vit výstavu věnovanou 100. výročí.

A právě na výstavu skautské pošty s názvem 
Pošli to dál do pražského Poštovního muzea jsme 
společně koncem října vyrazily. Hned na nádra-
ží jsme se vydaly na dobrodružnou cestu cent-
rem Prahy po stopách skautské pošty z roku 1918.  
Orientace v mapě, plnění úkolů a poznávání vý-
znamných staveb, to vše ve vlajkami vyzdobené 
Praze podtrhávalo slavnostní atmosféru sváteční-
ho okamžiku, na který jen tak nezapomeneme…

Alena Opršalová

SKAUTSKÁ POŠTA
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V sobotu 17. listopadu se v Lidovém domě ko-
nala Noc divadel. Byl to sváteční den pro Čes-
kou republiku a my jsem rádi, že jsme jej mohli  
slavit sváteční nocí, sváteční atmosférou a sváteč-
ním divadlem.

Na odpoledne jsme naplánovali naši premié-
ru nové inscenace. Technická pohádka, aneb Jak 
se staví auto téma hry svým názvem sice napoví-
dá, ale zároveň láká ke shlédnutí. Knihu Martina 

Sodomky do divadelní podoby přepsaly Marcela 
Švecová a Magda Dvořáková, která hru také reží-
rovala. Stejně jako Skřítkosnění, mělo i Auto vel-
ký ohlas u diváků. Vyprodaná byla nejen premiéra, 
ale hned také druhá repríza. Humor, tanec, ba-
revné kostýmy a zajímavý námět doplnily výbor-
né herecké výkony, a tak vznikla hezká divadelní 
podívaná, která s námi bude na pár let zůstávat. 
Slavnostní atmosféru premiéry podpořila také 
účast hostů, kteří zavítali do sálu na představení. 
Autor knihy přijel oním autem, jež postavil a o ně-

mž pojednává kniha. Autorka hudby, zástupci 
obecní rady, krajského úřadu, sponzorů a kolegů 
divadelníků doplnili zcela vyprodaný sál a mohli si 
tak společně s námi užít premiéru a vše, co k pre-
miéře patří.

V podvečer odehráli představení Český dě-
ják kolegové ze Sloupnice. Tato hra byla úspěšná 
na Sněhovém Brněnci v březnu, vyhrála národ-
ní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou a dostala 

přímou nominaci na Jiráskův Hronov. Především 
ale byla vždy euforicky přijata diváky, a tak jsme 
Děják chtěli u nás znovu uvést. A kdy jindy, když ne 
17. listopadu. Tah to byl vynikající, protože před-
stavení bylo opět nádherné, české a dechberoucí. 
Slavností punc dodala také účast Američana Gary-
ho Edwardse, klauna, herce a hudebníka, který se 
autorsky na Českém dějáku podílel. Je to výrazná 
světová osobnost, zakladatel projektu Zdravotní-
ho klauna a my jsme měli štěstí, že zrovna u nás 
alternoval jednu z rolí.

NOC DIVADEL
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Ve večerních hodinách uvedl svitavský divadel-
ní spolek Zaklep hru Vytrvalost fotbalového bran-
káře. Hra měla premiéru ve Svitavách pár dní před 
reprízou u nás, měli jsme tedy možnost ještě pocí-
tit speciální premiérové chvění. Podruhé při naší 
Noci divadel. Drama o boji s vlastní odešlou slávou, 
s chybami, které občas uděláme, o boji s vlastním 
já výborně zahrál Jiří Krátký, a završil tak krásný 
divadelně oslavný a oslavně divadelní den.

Máme obrovskou radost, že jste přišli za námi 
a že jsme takto společně oslavili svobodu a Českou 
republiku. Trikolora na Vaší ruce nechť Vám ješ-
tě pár dní připomíná hezký večer a oslavný pocit, 
který nemusíme cítit jen po výhře v hokeji.

Na závěr nám dovolte poděkovat inženýrce Janě 

Moravcové za umožnění parkování v areálu jejich 
firmy. Byla to pro nás velká pomoc a pro naše divá-
ky (a pro celou Chrastovou konec konců též) zajiš-
tění plynulosti a pohodlí příjezdu na Noc divadel.

Přejeme všem krásné Vánoce. Klid, čas, povídá-
ní, setkávání… A to vše ať vám vydrží i do roku 
2019. Budeme se v něm na Vás těšit a doufat, 
že klidný čas plný setkávání a povídání zažijete 
s námi při našich divadlech. Vaši divadelníci.

Důležitá data, která si můžete zapsat: 26. led-
na 2019 Divadelní bál, 22.-24. března 2019  
Sněhový Brněnec.

Krystýna Pavlasová

KDE LETOS NAJDETE BETLÉMSKÉ SVĚTLO
neděle 16.12.  7:45 hodin 

Březová nad Svitavou – nádraží
Betlémské světlo, symbol vánočního zamyšlení, k nám dorazí rychlíkem z Brna.  

Jeho plamínek si můžete přenést společně se skauty z Brněnce. 
K přenosu plamínku potřebujete dobrou lucernu či petrolejku.

neděle 23.12.  9:00 až 11:00  hodin 
OÚ v Brněnci

V chodbě obecního úřadu najdete u Betlémského světla skautskou hlídku,  
která vám plamínek v uvedenou dobu ráda předá.

pondělí 24.12.  10:00  hodin 
Muzlovská kaple

I zde bude při zdobení vánočního stromku pro zvěř hořet Betlémské světlo.  
Na stromeček můžete donést vlastnoručně vyrobenou ozdobu,  

nebo dárek pro lesní zvěř či ptactvo.

pondělí 24.12.  15:00  hodin 
Březová nad Svitavou, kostel sv. Bartoloměje

Vánoční bohoslužba i pro děti. 
Vyprávění o jesličkách, zpívání koled, Betlémské světlo a krásná sváteční atmosféra. 

To vše můžete prožít několik okamžiků před štědrým večerem  
se svými dětmi a blízkými v kostele sv. Bartoloměje ve Březové nad Svitavou.
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Vzhledem ke zpřísnění pravidel zveřejňování 
osobních údajů, tzv.GDPR, si v našem Občasníku 
nemůžete přečíst, kdo z našich občanů slaví své ži-
votní jubileum. Můžeme vás však seznámit s ně-
kolika zajímavými čísly. V naší obci bylo k 1. lednu 
2018 evidováno 1289 obyvatel. Tento stav se do 
poloviny listopadu 2018 snížil o 19 lidí, přičemž 
se jich 13 narodilo, 12 zemřelo, 54 se odstěhova-
lo a 35 přistěhovalo. Bohužel musíme konstatovat, 
že tendence snižování počtu obyvatel je setrvalá. 
S tímto neblahým trendem se dá bojovat těžko, 
všichni známe jeho příčiny. Pracovní místa v na-

ší obci nejsou v našich rukách, i když jejich vznik 
budeme vždy podporovat. Chceme se však pokusit 
udržet u nás více mladých lidí podporou individu-
ální výstavby a rozšiřováním stávajícího bytového 
fondu (např. přestavujeme vysokometrážní byty 
na menší) a jeho modernizací. Na zkvalitňování ži-
vota v Brněnci cílí i udržení a další zlepšení úrov-
ně našich školských zařízení, plánovaná výstavba 
nové tělocvičny, podpora kultury a sportu obecně. 
Samozřejmé by mělo být i udržení stávajících slu-
žeb obyvatelstvu, včetně pošty v obci.

Eva Kozáková

KOLIK NÁS ŽIJE V NAŠÍ OBCI

PŘÍZNAKY OTRAVY CO
• Počáteční – bolesti hlavy, únava, dušnost,  

nevolnost, zrychlený dech a pulz
• Vysoká úroveň – cihlově červená barva kůže, 

zvracení, závratě, ztráta svalové koordinace, 
porucha vidění, ztráta vědomí

PRVNÍ POMOC
• Zamezte dalšímu působení plynu  

na organismus
• Odveďte postiženého z dosahu plynu
• Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu
• Zavolejte tísňovou linku 155 nebo 112
• Zajistěte umělé dýchání

JAK SE CHRÁNIT  
PŘED OXIDEM UHELNATÝM
• Zajistěte pravidelný servis spotřebičů a komínů
• Zajistěte dostatečný přívod vzduchu  

z venkovního prostředí k zapnutému spotřebiči
• Nepoužívejte přenosné agregáty  

uvnitř domu a garáží
• Nikdy nepoužívejte plynový sporák  

nebo troubu k vytápění domácnosti
• Nainstalujte si detektor oxidu uhelnatého

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

OXID UHELNATÝ ZABÍJÍ

Oxid uhelnatý (CO) je plyn bez barvy a zápachu. Vzniká nedokonalým spalováním organických látek 
(uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, dřevo). Může být produkován i špatně udržovanými nebo porouchanými 
spotřebiči (kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, agregáty, zanesené komíny a podobně).
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Co naplat, léto je dávno za námi a krátké 
a chladné dny před námi. Je tedy důležité upra-
vit stravu tak, aby náš organismus neochlazovala, 
ale naopak zahřála. Saláty, salátové okurky a raj-
čata vyměníme za podzimní plodiny, například 
za červenou řepu nebo dýni. Červená řepa stejně 
jako dýně a zvláště pak dýně hokkaido jsou nená-
ročné a levné, obsahují spoustu vitamínů a mine-
rálních látek.

Červená řepa je typická svou červenou bar-
vou, kterou získala díky látce zvané betanin.  
Betanin má protizánětlivé a protirakovinné účin-
ky. Má také schopnost čistit tkáně, dokáže zpev-
ňovat cévní systém. Nejúčinnější je šťáva nebo 
salát připravený ze syrové řepy, protože prá-
vě tam je obsaženo velké množství vitamínu C, 
který posiluje imunitu a v zimním období je ho-

tovým životabudičem. Vynikající jsou rovněž 
řepné listy, které tence nakrájíme a použijeme  
do salátů.

Také dýně nemusí sloužit pouze jako dekorace 
a byla by to velká škoda. Já osobně mám velice 
ráda dýni hokkaido. Na tomto druhu dýně je fajn, 
že se nemusí loupat a dlouho tepelně upravovat. 
Také dýně dokáže chránit tělo před rakovinou. Bo-
hatá je na beta-karoten a dýňová semínka obsa-
hují důležitý zinek. Proto semínka nevyhazujte, 
ale usušte je, vyloupejte a dále použijte. Opražená 
jsou výborná do polévky hokkaido nebo zamícha-
ná do rýže. Dýně zklidňuje trávicí soustavu, pro-
tože obsahuje docela hodně vody a málo sodíku, 
působí diureticky a je vhodná pro lidi, kteří mají 
problémy s ledvinami.

Bc. Yvona Procházková

ŘEPA A DÝNĚ ZAHŘEJÍ VÁS V ZIMĚ

VYZKOUŠEJTE ZDRAVÝ KOLÁČ Z ČERVENÉ ŘEPY
Budeme potřebovat: 2 šálky uvařené a nastrouhané červené řepy, ½ šálku špaldové 
mouky, 2/3 šálku oleje řepkového nebo kokosového, ½ šálku medu  
nebo datlového sirupu, 5 polévkových lžic kakaa, 2 čaj. lžičky prášku do pečiva,  
1 čaj. lžičku skořice, 3 vejce a špetku soli.

Troubu si předehřejeme asi na 180 C. Uvařenou a nastrouhanou řepu dáme  
do misky a smícháme se všemi sypkými surovinami, pak přidáme vejce, olej, med. 
Těsto promícháme a dáme do vymazaného pekáčku nebo dortové formy.  
Pečeme asi 30 minut. Průběžně zkoušíme špejlí tak, aby se těsto nelepilo.

NOKY Z DÝNĚ HOKKAIDO
Budeme potřebovat: 1 hrnek dýňového pyré, 250 g ricotty, 2 žloutky,  
1 hrnek špaldové nebo pohankové mouky, sůl, 2 polévkové lžíce parmazánu.

Hokkaido umyjeme a nakrájíme na kostičky, které rozložíme na pečící papír, 
osolíme, okořeníme pepřem a pokapeme olivovým olejem. Pečeme asi 30 minut. 
Poté dýni rozmělníme vidličkou a smícháme s ricottou, parmazánem, dvěma žloutky 
a solí. Postupně přisypáváme mouku a zpracujeme na těsto. Na pomoučeném vále 
tvoříme válečky, které rozdělujeme na kousíčky do velikosti nočků. Vaříme v osolené 
vodě, až nočky vyplavou. Noky podáváme jako přílohu.
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7. 12. SETKÁNÍ DŮCHODCŮ v Lidovém domě – Obec Brněnec

8. 12. VÁNOCE V BRNĚNCI u Obecního úřadu – Obec Brněnec

11. 12. VÁNOČNÍ DÍLNY v Lidovém domě – ZŠ Brněnec

12. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY u Obecního úřadu – skauti

15. 12. CIMBÁLOVÁ MUZIKA A. STEHLÍKA  
v evangelickém kostelíčku – Obec Brněnec

23. 12. BETLÉMSKÉ SVĚTLO ve vestibulu Obecního úřadu – skauti

30. 12. PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP  
na horu Padělka – TJ Jiskra Brněnec 

26 . 1. DIVADELNÍ BÁL

16 . 2. HASIČSKÝ PLES

PODROBNÉ INFORMACE NA PLAKÁTECH

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 V BRNĚNCI
Dvacátý ročník Tříkrálové sbírky se uskuteční v naší obci v pátek odpoledne 11. ledna  

a v sobotu 12. ledna během dne. V Chrastové Lhotě pouze v sobotu 12. ledna dopoledne. 
Sbírku pro Charitu Svitavy provedou tradičně skauti a skautky z Brněnce. 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Zúčastňuje se jí až 50 tisíc 
dobrovolníků. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 

seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí  
a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je 

každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Sbírka má svá ustálená 
pravidla v souladu s aktuálně platnými předpisy o veřejných sbírkách.  

Mysleme na potřebné kolem nás. Vždyť je, o co se rozdělit, a my Češi to umíme.


