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Čtvrtina letošního roku je už pryč, je tedy správ-
ná chvíle na první letošní vydání našeho “Brněnec-
kého občasníku“. Přináší Vám celou řadu informací, 
které je dobré vědět. Nejprve obecně. Letošní rok 
je co do připravovaných projektů k uskutečnění 
svým rozsahem i významem zcela výjimečný. Než 
se k jejich popisu dostanu, ještě pár vět ke končí-
cí zimě. Po nástupu mrazů jsme přešli v bytových 
domech „Na vyhlídce“ opět na vytápění kotelnou 
na štěpky. Důvod je zřejmý – zvýšená dostupnost 
tohoto paliva v současnosti, ale i v dohledné bu-
doucnosti. Snažíme se i touto cestou využít vlastní 
odpadní dřevní hmotu a také přebytečné smrkové 
dřevo z kůrovcové kalamity.

Dále konkrétněji k jednotlivým probíhajícím 
a plánovaným akcím.

Do konce měsíce dubna budou dokončeny prá-
ce na opravách „Lidového domu“. Vyměněna byla 
všechna okna i dveře, zateplen obvodový plášť, 
opraveno teplovodní topení. Nyní probíhá za-
teplení půdního prostoru a opravy soklu budovy, 
včetně obvodové hydroizolace. To vše reprezen-
tuje hodnotu cca 5,5 mil. Kč včetně získané tři-
cetiprocentní dotace. Za nemalé, čistě obecní 
prostředky, byly zrekonstruovány záchody v pří-
zemí budovy (cca 280 tis. Kč) a vyčištěny pódiové  
textilní závěsy.

Dne 15. dubna se uskuteční závěrečná kontrola 
dokončeného „Lesního downhillu Brněnecké pra-
meny“ a následně bude i s druhou částí „Březovský 
trail“ celý areál předán do užívání crosscountryo-
vým nadšencům. Jen část na našem katastru re-
prezentuje hodnotu 180 tis. Kč.

Pravděpodobně si mnohý z Vás povšiml nebý-
valé aktivity v okolí státní silnice v úseku mezi naší 
obcí a Březovou n./Svitavou. Tato část silnice I/43 
je ode dne 2. 4. 2019 staveništěm Ředitelství silnic 

a dálnic ČR. Správa ŘSD Pardubice zde zadala vý-
stavbu opěrné zdi silnice na zajištění stability ko-
munikace. Stavba má být dokončena 11. 8. 2019. 
Délka zpevňovaného úseku je cca 700 m a doprava 
bude v denních hodinách řízena fyzickou osobou, 
v noci pak semafory. Rekonstrukce komunikace je 
rozdělena z důvodu nutnosti zachování plynulosti 
silničního provozu na tři úseky.

Ještě rozsáhlejší práce na silnici I/43 připra-
vuje ŘSD pravděpodobně na rok 2020. Jednat se 
bude o kompletní rekonstrukci povrchu této silni-
ce od Březové n/S po hranice Pardubického kraje 
s krajem Jihomoravským. S tímto velkým dílem do 
jisté míry souvisí i rekonstrukce chodníků v naší 
obci (28 mil. Kč), která bude probíhat už v letoš-
ním roce. Zahájena bude hned po dokončení vý-
běrového řízení na stavební firmu, která ji bude 
provádět. Tato stavba si v úseku Moravské Chras-
tové vynutila i rekonstrukci hlavního vodovodního 
řadu (6 až 8 mil. Kč). Důvodem je požadavek neza-
sahovat případnými opravami do zrekonstruova-
né silnice i chodníků.

Poslední aktivitou dotýkající se silnice I/43 je 
realizovaný návrh Ministerstva dopravy ČR zpo-
platnit úsek této silnice pro nákladní dopravu nad 
3,5 t. Mýtný systém má být satelitní s občasný-
mi kontrolními mýtnými bránami. Asociace krajů 
si vyjednala možnost stanovit ve vybraných úse-
cích mýto ve výši 0 Kč. Na této silnici by mýta měly 
být zbaveny úseky v okolí Svitav, ale trasa od od-
bočky na Hradec nad Svitavou po Brno by měla  
být zpoplatněna.

Mimo výše popsaných aktivit bude v letošním 
roce zahájena přístavba tělocvičny k ZŠ v Morav-
ské Chrastové. Máme podány dvě žádosti o dotaci 
a zbývající krytí předpokládáme získáním finanč-
ního úvěru. I na pokračování rekonstrukce koupa-

zpráVa o dění V obci



3
B r n ě n e c k ý  o B č a s n í k

01/2019

liště jsme podali dvě žádosti o dotaci. První se týká 
rekonstrukce velkého bazénu a druhá přilehlých 
sportovních ploch, šaten a dalšího příslušenství. 
I tyto práce se mají provést v letošním roce. Schva-
lovacím procesem o dotaci úspěšně prochází i při-
pravená přestavba hasičárny v Brněnci. Zahájení 
stavby je rovněž předpokládáno v letošním roce. 
Počítáme i s pokračující postupnou rekonstrukcí 
bytového fondu ve vlastnictví obce. Jako nezbytná 
se jeví výměna střechy na bytovém domě č.p 37, 
pravděpodobně ve dvou etapách.

V oblasti kulturně společenské je počátek roku 
2019 tradičně hodně bohatý a pestrý. Ve všech 
prostorách Lidového domu dne 9. a 10. března 
proběhla velmi úspěšná soutěžní výstava „plasti-
kových modelářů“.

O týden později se opět v Lidovém domě kona-
la již tradiční výstava moravských vín. Její rozsah 
a kvalita jsou v našich končinách neobvyklé. Získá-
vá si stále širší okruh zájemců. V termínu od 22. 3. 
do 24. 3. 2019 se uskutečnil už 16. ročník soutěžní 
divadelní přehlídky amatérských souborů Sněho-

vý Brněnec (info na str. 11 tohoto Občasníku).
Stále ještě probíhá cyklus zajímavých předná-

šek a besed s tématy „kůrovec a naše lesy“, „bez-
pečnost seniorů“, „voda a její zásoby“. Posledně 
jmenovaná beseda se uskuteční 18. dubna, rovněž 
jako ty předešlé, v Lidovém domě.

V sobotu 6. 4. projížděl naší obcí historický vlak. 
V těchto dnech si totiž připomínáme 170. výročí 
zprovoznění železniční trati Brno – Česká Třebová. 
I v sobotu 1. 6., kdy se tento vláček s parní loko-
motivou bude opět pohybovat na trase Letovice – 
Česká Třebová si připomeneme toto výročí.

Jak si čtenář úvodníku jistě povšiml, nakupilo 
se na letošní rok aktivit opravdu hodně. A to jsem 
připomněl jen ty hlavní. Jejich rozložení v čase je 
mnohdy vynuceno termíny vyhlášených dotač-
ních titulů. Mnohé z nich se totiž opakuji jednou 
za několik let nebo se neopakují vůbec.

Chceme věřit, že se vše bude vyvíjet před-
vídatelně a že vše zvládneme jako se to dařilo  
doposud.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

Od ledna letošního roku došlo z důvodu velkého 
nárůstu administrativy k úpravě úředních hodin: 
Pondělí a středa 7.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 ho-
din, čtvrtek pouze na objednání.

Děkujeme za pochopení.

Od letošního roku se nebude roznášet do do-
movních schránek „Přiznání k poplatku za svoz 
odpadů“. Tento tiskopis je však nutné vypl-
nit, když v rodině nastane změna tzn., od-
stěhování, přistěhování, narození, úmrtí, 
úhyn psa nebo nově pořízený pes. V opač-
ném případě není nutné každoročně tento  
tiskopis znovu vyplňovat. Tiskopis je ke stažení  

na obec.brnenec.cz (vyplněný je možné poslat 
mailem na e-podatelna@brnenec.cz ) nebo ho lze 
vyzvednout na Obecním úřadu.

Výše poplatku od 1. 1. 2019 za svoz odpa-
du je 550,- Kč za poplatníka, výše poplatku 
za psa se nemění. Poplatek je nutné uhradit 
do 31.5.2019, v případě, že je hrazený nadva-
krát, do 30.9.2019, na pokladně Obecního úřa-
du nebo na účet 1283433379/0800 (do zprávy 
pro příjemce uveďte jméno a číslo domu).

Eva Kozáková

noVinky z obecního úřadu
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Jedním ze způsobů, jak snížit objem komunál-
ního odpadu je kompostování. Jsme proto velmi 
rádi, že můžeme všem zájemcům o kompostér 
oznámit, že nám byla dotace přidělena a kom-
postéry budou. V současné době probíhá výběro-
vé řízení na dodavatele a po jeho ukončení bude 
objednána dodávka kompostérů do naší obce. 
Kompostéry budou občanům přiděleny bezplatně 
na 5 let na základě smlouvy a poté přejdou do je-
jich vlastnictví. O přesných termínech budeme 
včas informovat.

Eva Kozáková

kompostéry

Odpadové hospodářství se stává stále důle-
žitější součástí práce naší obecní samosprávy a 
zabýváme se jím velmi intenzivně. Pro naše ob-
čany jsou rozmístěny odpadové nádoby na nej-
různější tříděný odpad: na sklo, plasty, papír, 
biologický odpad, textil a nově použité rostlinné 
oleje (ukládejte výhradně v uzavřených PET lah-
vích). Na sběrném dvoře pak shromažďujeme ob-
jemný a nebezpečný odpad, elektroodpad, kovy, 
sklo a plasty. Odpad ze sběrného dvora se snaží-

me maximálně zužitkovat prodejem, další recyk-
lací nebo zpětným odběrem (nově jsme navázali 
spolupráci s firmou Elektrowin). Bohužel i přes to 
musíme zvýšit poplatek za svoz odpadu v dů-
sledku nárůstu ceny služeb poskytovaných naší  
svozovou firmou.

V loňském roce bylo za tyto služby uhrazeno 
1 012 095,- Kč, z toho:
Plasty 146 229,- Kč
Sklo 42 189,- Kč

odpadoVé hospodářstVí V naší obci

Vážení spoluobčané, chtěli bychom touto cestou 
poděkovat těm z vás, kteří se zapojují do úklidu 
chodníků a místních komunikací v blízkosti svých 
domů. Ať už jde o úklid sněhu v zimních měsících 
nebo udržování pořádku v další části roku. Význam-
ně tím ulehčujete nesnadnou práci pracovníkům 
naší obce, kteří se snaží tyto plochy udržovat. Naše 
obec je rozsáhlá a udržet ji celou v čistotě je časově 
náročné a naše kapacity jsou omezené. Každá vaše 

i drobná pomoc je z vaší strany velmi vítána. Ape-
lujeme tímto cestou i na všechny ostatní spoluob-
čany, nebuďte prosím lhostejní k pořádku a úklidu 
ve vašem bezprostředním okolí. Ještě jednou dě-
kujeme všem, kteří pochopili, že trvalá čistota naší 
obce je obtížně zvládnutelný úkol bez vaší ochoty. 
Ujišťuji vás, že si této pomoci velice vážíme.  

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

údržba chodníků a komunikací V naší obci
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Všichni majitelé, kteří své psy venčí na ve-
řejných prostranstvích, jsou povinni po nich 
uklízet jejich exkrementy. Stanoví to vyhláš-
ka obce, jejíž porušení může být pokutováno 
až do výše 30 000 Kč. 

Zdá se, že tato stokrát opakovaná věta prochá-
zí hlavou některých „páníčků“, aniž by tam jakkoli 
uvízla. Zkusil si někdo z nich vzít sekačku na trá-
vu a takto obdařený trávník posekat? Je opravdu 
nutné, aby si děti nosily domů na botách zbytky 
psích výkalů?

Majitelé psů, kteří ignorují minimální základy 
lidské slušnosti a ohleduplnosti, mohou donutit 
zastupitelstvo k nepopulárním krokům jako vý-
raznému zvýšení poplatku za psy nebo  zavedení 

povinného čipování a kontroly DNA, kterou si ma-
jitel zaplatí. Opravdu to chceme?

Proto ještě jednou a důrazně:  
UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSÍCH KAMARÁDECH!

Eva Kozáková

Biologický odpad 17 480,- Kč
Nebezpečný odpad 79 126,- Kč
Objemný odpad 133 584,- Kč
Směsný komunální odpad 562 604,- Kč
Stavební odpad 12 182,- Kč

Náklady na provoz sb. dvora 18 731,- Kč, prode-
jem surovin jsme získali 53 230,- Kč, zpětný odběr 
od firmy EKOKOM byl 108 000,- Kč a na poplatcích 
bylo vybráno 612 000,- Kč. Deficit odpadové-
ho hospodaření, hrazený z rozpočtu obce, byl 
238 865 Kč. V roce 2019 dojde k nárůstu cen 
za služby firmy SUEZ o 6,5% a zároveň ke zvý-

šení místního poplatku o 50,- Kč, příjmem bude 
zvýšený zpětný odběr od firmy Elektrowin. Stále 
však bude obec ze svého rozpočtu doplácet, pro-
to hledáme další cesty, jak odpadové hospodář-
ství zefektivnit a hlavně zlevnit. Apelujeme touto 
cestou na všechny občany, aby si plnili svou po-
vinnost a hradili místní poplatky za svoz odpadu, 
v této oblasti máme pořád velkou řadu neplatičů. 
Zároveň ale děkujeme všem, kteří se staví k odpa-
dovému hospodářství zodpovědně, odpady třídí  
a jejich množství minimalizují.

Eva Kozáková

uklízejte po sVých psích kamarádech

paliVoVé dřeVo z obecního lesa
obec brněnec nabízí k prodeji  palivové dřevo:

samovýroba – 50,- až 250,- kč/prm + dph 15%
nakrácené palivové dřevo – 2 nebo 4 m délky 500,- kč/m3 + dph 15%  

u nakráceného dřeva lze sjednat dopravu za úplatu.
objednávejte na telefonním čísle 776 625 979
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Rok 2019 se nestihl ještě ani pořádně rozběh-
nout a už stačil žákům a učitelům ZŠ Brněnec 
připravit řadu zajímavých zážitků a nových zku-
šeností. Začátek ledna se nesl ve znamení lyžař-
ského výcviku, který se letos konal ve Zdobnici 
v Orlických horách. Počasí lyžařům přálo a všichni 
účastníci nakonec zdárně zdolali i závěrečné závo-
dy, ve kterých zazářili i úplní začátečníci.

U soutěží ještě zůstaneme – je již dobrým zvy-
kem, že se žáci naší školy dobře umisťují v soutě-
žích nejen v rámci školy, ale i mimo ni a rok 2019 

není výjimkou. V dějepisné olympiádě zabodo-
val deváťák V. Petrů, který se umístil v okresním 
kole na krásném osmém místě, v olympiádě z čes-
kého jazyka se nenechaly zahanbit žákyně os-
mého ročníku A. Juránková a K. Crhová. Výborně 
školu reprezentovali také malí recitátoři – J. Ka-
derka získal čestné uznání v oblastní přehlídce  
ve Svitavách.

Od začátku letošního roku měli žáci možnost 
zhlédnout již několik divadelních a hudebně-his-
torických představení. Zajímavým ozvláštněním 
výuky se také stala beseda s autorem Jiřím Šan-
derou a preventivní program o problémech mo-
derní doby, který vedl zpěvák Kristián Šebek. 
Potlesk sklidili také deváťáci, kteří si pro své spo-
lužáky připravili divadelní představení – epizodu  
ze seriálu Comeback.

Z proběhlých akcí nesmíme opomenout zápis 
žáků do první třídy. Vedly ho D. Blažková a L. Do-
bešová a k ruce jim jako každý rok byli žáci vyšších 
ročníků, kteří prováděli děti zápisem.

akcí nabitý rok 2019
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A co nás čeká v nejbližší době? Stále pokraču-
jeme v účasti na projektu OPVK, kdy naše škola 
získala ze Šablon 1 finanční prostředky na práci, 
jak s nadanými žáky, tak na podporu dětí, kterým 
je potřeba se zvládáním učiva více pomáhat. Nyní 
žádáme o prodloužení a v rámci Šablon 2 bude-
me prostředky čerpat další dva roky. Zapojili jsme 
se také do programu Místní akční skupiny Svitavy 
– Aktivity zaměřené na podporu nadaných žáků, 

kde se vybraní žáci zúčastní programů o tvorbě 3D 
modelů, programování, technickém modelářství 
a robotizaci. V dubnu již tradičně proběhne ob-
líbený Den bezpečnosti a cyklistiky a Den Země. 
V témže měsíci se děti vypraví na poznávací zájezd 
do Anglie, kde se vydají Po stopách Harryho Pot-
tera. V květnu se pak především větší žáci vydají 
na historickou exkurzi do Osvětimi.

Mgr. Helena Karafiátová

Ve čtvrtek posledního února se konal zápis na-
nečisto pro naše předškoláky. Tato akce slouží jako 
taková zkouška před opravdickým zápisem do zá-
kladní školy, který bude děti čekat v měsíci dubnu. 
Letos jsme zápis poprvé pořádaly v odpoledních 
hodinách, za doprovodu rodičů.

Na úvod se všechny děti představily jménem, 
uvedly svůj věk a adresu bydliště. Poté se děti, 
společně se svými rodiči, rozdělili do tří skupin 

a  přemístili se k jednotlivým stanovištím. U paní 
učitelky Lucky si děti procvičovaly barvy, geome-

trické tvary, počítání a prostorovou orientaci. Paní 
ředitelka Jaruška si vzala na starost kresbu posta-
vy, kde kontrolovala především správný úchop 
tužky a zda postava obsahuje všechny potřebné 
detaily. Druhým úkolem bylo vyprávění pohádky 
podle obrázků, či z vlastní fantazie. U mého sta-
noviště měly děti za úkol ukázat, jak umí zavázat 
tkaničky a poté zazpívat libovolnou písničku a za-
recitovat básničku.

Jakmile se děti vystřídaly u všech stanovišť, pro-
běhlo závěrečné zhodnocení a předávání odměn. 
Děti obdržely pamětní list, pracovní sešit se spous-
tou úkolů, tužku, gumu, zápisníček a sladký nára-
mek z bonbonků.

Děkujeme všem rodičům, že přišli podpořit 
své předškoláčky a věříme, že ten skutečný zápis 
do základní školy proběhne stejně hladce, jako ten 
náš nanečisto.

Barbora Venclová

zápis nanečisto
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Naše MŠ se s hrdostí hlásí ke spolupráci s kni-
hovnou a spisovatelem ing. Jiřím Šanderou. Be-
seda s panem spisovatelem byla jako vždy veselá, 
plná vtipů, hádanek a společného čtení. 

Následovaly dílničky, ve kterých si děti vyrobily 
vlastní pohádkovou knížku.

Ve středu 20.3. jsme se těšili na návštěvu místní 
knihovny. Dopoledne strávené s knihovnicí, paní 
Ivanovovou, bylo milé a příjemné. Půjčili jsme 

si nové knihy a těšíme se na jejich společné čte-
ní. Protože je velmi důležité, aby si děti zvykaly 
na knížky již odmalička. Aby se jim pravidelně čet-
lo a o přečtených příbězích a pohádkách násled-

ně povídalo. Možná si někdy do čekárny u lékaře 
raději vezmete společnou knihu místo hraní her 
na telefonu.

Sára Rumlová, MŠ Mor. Chrastová

březen – měsíc čtenářů

Naši předškoláci se zapojili do celostátní soutě-
že pro dětské kolektivy
,,Srdce S láSkou darované „

kterou pořádá tým AGE pod záštitou Parlamen-
tu ČR a médií. Děti s učitelkami T. Fialovou, S. Rum-
lovou a J. Vaňousovou vytvořily projekt:
Srdce Pro MIldu

Téma soutěže bylo velmi citlivé – zaměřené 
na nemocné děti, seniory nebo osoby, které po-
třebují pomoc. Naše mateřská škola se nachází 

v malé obci, kde téměř každý každého zná. Pro-
to nás všechny hluboce zasáhl příběh známého 
spoluobčana, ale hlavně kamaráda Milana Štrofa. 
Vlastnímu projektu předcházela pečlivá příprava, 
kdy paní učitelka Fialová vysvětlila dětem PROČ 
a KOMU je jejich poselství určené. Jak je krásné 
být zdravý, šťastný a ve své rodině. Proč je důležité 
rozdávat ostatním radost – třeba jen maličkostí. 
Práce dětí na projektu trvala asi týden.

Rozhodli jsme se vyrobit krabici plnou dětských 

co je noVého V mš moraVská chrastoVá
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úsměvů, radosti, lásky a pozitivní energie,  
kterou teď Milan bude moc a moc potřebovat. 
A jelikož Milda moc rád rybaří, vymysleli jsme 
veselou krabici s rybkou na pružině, která sebou 
mrská jako opravdová.

Práce děti moc bavila, se zápalem a zájmem tr-
haly papír, stříhaly, lepily a malovaly. Každé z dětí 
chtělo také Milanovi něco vzkázat, popřát, na-
malovat obrázek, někteří mu chtěli dokonce po-
slat i nějakou dobrotu k snědku (velkou čokoládu, 
dort nebo pizzu). Všechna tato přání jsme sepsa-
li a schovali do pytlíčku pro štěstí, který uložený 
v naší krabici odcestoval za Mildou do nemocnice.

Naším cílem bylo, aby si děti nejen z naší škol-
ky uvědomily důležité lidské hodnoty, jako jsou 
zdraví, milující rodina, přátelství a ochota nezištně  
pomoci druhému.

MIlane, drŽÍMe TI Palce a Moc 
na TeBe MYSlÍMe

Soutěž byla hlasovací. Proto chceme tím-
to poděkovat všem rodičům a známým za pod-
poru. Zájemci se mohou podívat na adrese  
www.srdce.age-management.cz

Za všechny děti a zaměstnance MŠ Moravská 
Chrastová Věra Vaňousová, ředitelka MŠ.

Věra Vaňousová

V únoru jsme oslavily Den sesterství výletem 
do Doubravice nad Svitavou. Přestože se nejedná 
o destinaci nijak vzdálenou, my jsme se ji vyda-
ly poznávat prvně. Kromě krásně zamrzlé krajiny 

jsme navštívily zříceninu hradu a dokonce jsme 
potkaly masopustní maškarní průvod.

Březnová oddílovka se odehrávala v Letovicích 
v duchu známého pořadu Prostřeno. Družinky  

skautky stále V pohybu
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dostaly za úkol připravit soutěžní menu, sepsat 
nákupní seznam a vše potřebné za jednu hodinu 
a 200 Kč nakoupit. To byla však ještě ta jednodušší 
část… Ta složitější nastala při samotné realizaci, 

kdy se z nakoupených surovin mělo uvařit na ohni! 
V sychravém počasí rozdělat oheň není totiž žádná 
legrace. Obzvlášť když se suchého dřeva nedostá-
vá! Obě skupinky si však vedly skvěle, společnými 
silami naservírovaly odborné porotě opravdové 
laskominy. Mohly jsme tedy ochutnat například 
zeleninovou polévku, smažený sýr s bramborem, 
rizoto s kuřecím masem, salát a dokonce i dezert 
– čokoládové fondue! Není tedy divu, že si soutě-
žící skautky i světlušky vysloužily peněžní odměnu 
20.000 Kč! Bankovky však rychle zmizely, protože 
byly z jedlého papíru!

Kulinářské speciality nás prostě baví, a tak 
jsme se pustily i do projektu Skautská kavárna,  
který jsme poprvé realizovaly na divadelní přehlíd-
ce Sněhový Brněnec. Pečením a prodáváním dob-
rot se snažíme vydělat peníze na oddílovou vlajku. 
Jsme rády, že vám od nás chutná a děkujeme 
za podporu! Těšíme se opět na viděnou, tentokrát 
na Májovém odpoledni u kostelíka 26. května!

Alena Opršalová
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Během prvního jarního víkendu se v Lidovém 
domě konal 16. ročník Sněhového Brněnce. Měli 
jsme možnost vidět dvě pohádky a čtyři komedie. 
Sjeli se divadelníci z celé České republiky (Kouřim, 
Kolín, Most, Praha, Pardubice, Svitavy, Brno, Miku-
lovice, Vysoké nad Jizerou) i z německého Hagenu. 
Sjeli se diváci. Sjeli se porotci. A mohlo to vypuk-
nout. Víkend to byl nabitý, krásný a veselý.

Otiskujeme ukázky z přehlídkového zpravodaje, 
Sněženky.

Porota byla oslovena, aby vystihli atmosféru 
přehlídky ve čtyřverší:

A přídáváme odpovědi z rozhovorů s některými 
režiséry:

Vlaďka Hromádková,  
režisérka z DS Kantoři Mikulovice

1. Jak se máte? Co pocity po představení?
Krásné. Sem do Brněnce jezdíme hrozně rádi. 

Teď se nám podařilo se sem po čtyřech letech vrá-
tit a zase jsme se přesvedčili o tom, že v Brněnci 
je dobře – jak atmosférou, tak tím, jak se o nás or-
ganizátoři starají a jak se nám zde skvěle hraje.

Milena Moníková,  
režisérka DS Tyl Sezemice

4. Z čeho máte největší radost?
Že se jim to povedlo a že jsme tady – že jsme se 

už po několikáté zúčastnili vašeho festivalu.

Blanka Mühlová,  
režisérka DS TJ Sokol Kunvald

3. Co si myslíte, že porota může říci?  
Co pochválí a co naopak spíše ne?

Myslím si, že nás porota jako vždycky nepochvá-
lí. (smích) Ale my jsme na to připravení, protože se 
k vám do Brněnce pokaždé hrozně těšíme.

A takto chválí přehlídku všichni. Chválí diváky, 
organizaci, atmosféru. A tak všem, kdo v tom je-
dete s námi, (obec, Silk, hasiči, skautky, škola, Bře-
zová, Rozhraní, Lavičné a další a další) děkujeme. 
Brněnec a okolí společnými silami přináší velký kus 
dobré a smysluplné práce, která je zábavou. :-)

Příští Sněhový Brněnec proběhne  
20.-22. března 2020,  
tak si to už teď  zapište!

Kristýna Pavlasová

sněhoVý brněnec

už to začalo! žádná fáma! 
dívejme se, dokud nepadnem. 
se smíchem se máchá dráma,  
srdce všech tu bije divadlem. 

Martin Hak

mohu za to stěží, že  
náhle jsem tak svěží, 

neb sněží na mě opět přec 
mé duši milý brněnec. 

Petr Kolínský

brněnec sněhový 
kde to je, kdo to ví? 
soubory vesnické 

vždycky vám odpoví. 
Zdeněk Janál

je tu spousta hodných lidí 
někteří se trochu stydí 
jedna přišla o věnec - 
říkala – to brněnec! 
kdo to ví, kdo to ví -  
brněnec je sněhový. 

František Laurin
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Rodinné a Komunitní centrum Kocourek ze Bře-
zové nad Svitavou zřizuje svou pobočku na adre-
se Brněnec 30 v prvním patře (v budově, kde sídlí 
rehabilitace paní Polčíkové, nedaleko základní 
školy a mateřské školy U Dvou sluníček). Provoz 
zahájíme pravděpodobně již ve 2. polovině dub-
na. Sledujte vývěsky a plakáty. Neváhejte nás 

kontaktovat telefonicky 776 120 668, nebo nám 
napište e-mail: mckocourek@seznam.cz, sleduj-
te web http://mckocourek.blogspot.com/. Přijďte 
se s námi seznámit, pomoci nám  se zařizováním.   
Těšíme se na děti, rodiče a prarodiče.  

Za Rodinné a komunitní centrum Kocourek  
Jana Povolná

rodinné centrum kocourek V brněnci

V neděli 31.3. uspořádala KSŠK Obce Brněnec 
v Lidovém domě dětský maškarní karneval. Přes-
tože tento poslední březnový den svým krásným 

jarním počasím lákal spíše ven, přišlo dost dětí 
a rodičů, kteří dali přednost návštěvě karnevalu 
před výletem do přírody či na kole.

I letos se o slavnostní zahájení postaraly ma-
žoretky. Ty mladší nacvičují pod vedením Renaty 
Charousové, ty starší pak vede Natálie Knötigo-
vá. Hlavním programem letošního karnevalového 
odpoledne bylo vystoupení klaunské dvojice Sáši 
a Váši, kteří předvedli dětem různá kouzla a hu-
morné scénky. Na závěr vytvarovali každému ob-
líbené balónkové zvířátko. Poté se děti předvedly 
v průvodu masek, vyřádily při tanci a soutěžích.

dětský karneVal
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Velké díky patří sponzorům, vedle Obce Br-
něnec, která zajišťuje karneval finančně, jsou 
to také pan Daniel Procházka, pan Milan Štrof 
a Lékárna Brněnec, kteří dětem věnovali sladkos-
ti a ovoce jako odměny za soutěže. Děkuji také 

všem malým i velkým návštěvníkům za účast, 
a ještě více těm, kteří pomáhali při přípravách  
a organizaci karnevalu. 

Mgr. Petra Štoudková

ldt sloup V moraVském krasu

z pohádky do pohádky
13. - 21. čerVence 2019

sdh moravská chrastová pořádá letní tábor  

z pohádky do pohádky.  
tábor se bude konat v termínu 13. - 21. 7. 2019  

v rekreačním středisku „Ve stráni“ – sloup v moravském krasu.  
cena tábora je 4.300,-kč. V případě zájmu se obraťte na hlavního 

vedoucího tábora p. pavla kolínka – tel.: 608 261 879.  
kapacita tábora je omezena počtem 40 dětí.  

ukončení předběžných přihlášek do 15. dubna 2019.

cena tábora se oproti loňskému roku zvedla z důvodů navýšené ceny  
z rekreačního střediska za ubytování a celodenní stravu.

předběžné přihlášky budou ve sborovnách  
zš moravská chrastová a březová nad svitavou.



B r n ě n e c k ý  o B č a s n í k

01/2019
14

Dne 15.2.2019 v 4:59 hod vyjela JSDHO Br-
něnec, na příkaz KOPIS Pardubice, vozem CAS 
32/6600/0 T-148 v počtu 1+2 a vozem DA Renault 
Trafic v počtu 1+0 k požáru stodoly do Stvolové. 
JSDHO Brněnec vynášela z chléva 3 uhynulé ovce, 
1 uhynulé prase a vyvedla 1 živé prase. Dále roze-

bírala konstrukci a dodávala vodu, cca 30000 litrů 
JSDH Březová nad Svitavou. Jednotka u zásahu po-
užívala dýchací přístroje. Návrat jednotky v 10.22 
hod., zásah tedy trval celkem 5 hod. a 23 min. Vý-
jezd jednotky byl za 7 min od vyhlášení poplachu, 

jednotka se dostavila na místo události za 9 min. 
jako druhá. Zásahu se účastnili: Neudert Jiří, Štrof 
Milan, Juránek Jiří, Blaška František.

Vyhlášen byl II. stupeň poplachu, na místě po-
žáru zasahovalo celkem 10 jednotek: HZS Blan-
sko, HZS Boskovice, HZS Kunštát, JSDH Boskovice, 

JSDH Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovi-
ce, JSDH Svitávka, JSDHO Brněnec a JSDHO Březo-
vá nad Svitavou.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

zásah jednotky sboru dobroVolných hasičů  
obce brněnec na území jihomoraVského kraje

SDH Moravská Chrastová plánuje na měsíc du-
ben udělat po dlouhé době sběr železného šrotu. 
O přesném termínu budeme občany informovat 
pomocí obecního rozhlasu. 

Také bych chtěl informovat, že letošní dětský 
den budeme pořádat 8. června 2019 na hasič-

ském hřišti v Brněnci. Na večerní zábavu jsme se-
hnali na přání našich účastníků jinou kapelu a to 
kapelu s názvem Black Jack. Proto Vás srdečně 
zveme na letošní dětský den s večerní zábavou.

Pavel Kolínek

sdh moraVská chrastoVá – sběr železného šrotu
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Jaro je bezesporu krásné roční období, kdy in-
tenzita slunečních paprsků stoupá, den se prodlu-
žuje a vše se začíná zelenat. Právě v tomto období 
mají rostliny největší sílu a bylo by tedy škoda toho 
nevyužít. Pokud se cítíte po dlouhé zimě vyčer-
paní a bez energie, zkuste přírodní životabudiče  
a také lehčí stravu s minimem živočišných pro-
duktů, tedy masa.

Bezesporu nejznámější jarní kytičky a zároveň 
léčivky jsou prvosenka, pampeliška a kopřiva.

Vysaďte si na záhonek nebo na balkón do truh-
líku vynikající léčivku „portulák“ nebo-li šruchu 
zelenou. Jedná se o jednoletou rostlinu, která je 
obdařena vysokým obsahem vitamínu C, ale hlav-
ně omega 3 - mastnými kyselinami, kterých po-
travou přijímáme opravdu málo. Šrucha zelená 
vyroste asi za dvacet dnů a potřebuje slunné sta-
noviště. Konzumují se světle zelené lístky, v kvě-
tu pak již hořkne. Vhodná je na zažívací potíže,  
zácpu, šťáva z čerstvých lístků urychluje hojení 

ran. Přidávat ji můžete opravdu všude a nejlépe 
v čerstvém stavu do salátu, tvarohových pomazá-

nek, nebo jen tak na chléb s máslem. Připravit se 
dá také jako špenát, krátkým spařením a ochuce-
ním, nebo na konci varu přidáme do polévky.

Bc. Yvona Procházková

připraVme si čaj na jarní očistu a proti únaVě
Budeme potřebovat: 50 g květů prvosenky, 20 g pampeliškových listů nebo kořene  
a 20 g kopřivových listů.

Vše nasekáme, vrchovatou lžíci této směsi spaříme ½ l vody a necháme 10 minut 
louhovat. Do vlaženého čaje můžeme přidat malou lžičku medu. Pijeme 2x denně 
hrneček po dobu třech týdnů.

Vyzkoušejte jarní šruchoVý bramboroVý salát
Budeme potřebovat: 2 až 3 šálky nasekané mladé šruchy zelené, asi 6 ks středně 
velkých nejlépe červených brambor nakrájených na kostičky a uvařených,  
4 ks mladé nakrájené cibulky, ½ bulvy nastrouhaného celeru krátce asi 2 minuty 
uvařeného v octové vodě a 1 šálek nasekaných ředkviček.

Salát můžeme ochutit dvěma způsoby. Buď přidáme olivový olej, sůl, citrónovou 
šťávu, nebo můžeme přidat bílý jogurt, prolisovaný 1 ks česneku, sůl a pepř.  
Salát je vhodný jako lehká večeře. Dobrou chuť a krásné jarní dny.

síla rostlin
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18. 4. Beseda VODA A VODNÍ ZDROJE  
V ÚDOLÍ ŘEKY SVITAVY – Obec  Brněnec

26. 5. MáJOVé ODpOLEDNE – Skautské oddíly

8. 6. DěTSKý DEN – SDH Moravská Chrastová

červen JARNÍ VýšLAp – Turistický oddíl TJ Jiskra

30. 8. – 31. 8. 2019 DNY OBcE BRNěNEc
30. 8. páTEčNÍ pODVEčER NA KOSTELÍčKu – Skautské oddíly

31. 8. ZáBAVNé ODpOLEDNE „pOD KOMÍNEM“  
S VYSTOupENÍM SKupINY O5 & RADEčEK

podrobné informace na plakátech

kalendář připraVoVaných akcí
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prosba o pomoc
při příležitosti 170-tého výročí zprovoznění  

železnice brno česká třebová  
bude vydána kniha mapující její historii.  

její autor, pan karel černý se tímto obrací na veřejnost s prosbou  
o zapůjčení fotografií, které mají vztah k této významné  

dopravní stavbě (po rok 1950). požadovaný materiál je možno předat  
na oú brněnec. po pořízení kopie bude vše vráceno  

a zapůjčitel může (bude-li chtít) být uveden v tiráži knihy.
Blahoslav Kašpar, starosta


