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Úvodní článek našeho OBČASNÍKU bývá vě-
nován přehledu aktuálního dění v obci. Nejinak 
tomu bude i v tomto vydání. Momentálně je nej-
nápadnější změnou pro každého z nás změna pro-
vozu na státní silnici. Ta souvisí s probíhající sanací 
svahu pod silnicí I/43 mezi naší obcí a Březovou 
nad Svitavou. Práce sice neprobíhají přímo v na-
šem katastru, ale část materiálů i techniky je na 
našich pozemcích umístěna a hlavně důsledky 
této činnosti intenzivně pociťujeme. Intervalovou 
koncentraci velmi rušného prázdninového provo-
zu způsobují světelné semafory. I když je to změ-
na nepříjemná, je nezbytná. Navíc, srovnáme-li 
při cestách po jiných silnicích v ČR aktivitu staveb-
ních firem a té, která pracuje u nás, tak musíme 
objektivně říci, že si ta „naše“ vede velmi dobře 
a zaslouží poděkování. Z důvodu komplikovanos-
ti terénu byl původní termín dokončení rekon-
strukce prodloužen do 16. září. Bohužel omezení, 
související s provozem na silnici I/43 nejsou le-
tos posledními. Už 9. září bude zahájena 1. eta-
pa rekonstrukce vodovodního řadu. Investorem je 
naše obec. Práce budou postupovat od jižní čás-
ti Moravské Chrastové ke středu (DROGERIE). Cel-
kem je úsek rozdělen na 4 etapy a investované 
náklady dosáhnou 6 mil. Kč. Jejich část bude po-
kryta dotací z Pardubického kraje. Doprava v re-
konstruovaných úsecích bude vedena v jednom 
jízdním pruhu a řízena semafory. Práce budou 
prováděny moderní bezvýkopovou technologií 
a pro letošní rok mají skončit 8. 11. S detaily stav-
by byli nebo budou dopisem seznámeni všichni, 
kterých se rekonstrukce bezprostředně dotkne. 
Našich občanů se týká i oprava železničních pře-
jezdů v Březové nad Svitavou i u nás v Moravské 
Chrastové. Ta prvně jmenovaná bude jen krátká  
a to od 7. do 8. 9. 2019 a provoz bude přesměrován 

přes přejezd v Moravské Chrastové. Ta druhá na-
opak umožní provoz do Brněnce jen přes přejezd 
ve Březové. Bude trvat od 31. 10. do 7. 11. 2019. 
Na silnicích v naší obci bude rušno i nadále. Ješ-
tě letos má být rekonstruován propustek pod sil-
nicí 1/43 u Chrastové Lhoty. Stavbu bude provádět 
ŘSD. Nejdůležitější a nejočekávanější stavbou je 
však přestavba a výstavba našich chodníků. Složitá 
výběrová řízení a přípravné práce se konečně blíží 
k závěru a vlastní práce by měly významnou mě-
rou proběhnout už na podzim. Dopravy přes naši 
obec se dotýkají i probíhající jednání ohledně dál-
nic D35 a D43. Podrobnější informace je na jiném 
místě občasníku. V červenci naši obec navštívil 
hejtman PK, pan Martin Netolický s doprovodem. 
Zajímal se o projekty v naši obci, na kterých se 
pardubický kraj podílí a dohodnuta byla i spolu-
práce do budoucna. Panu hejtmanovi na srdci leží 
i osud areálu bývalé továrny Vitka. Proto je svo-
lavatelem schůzky všech zainteresovaných stran 
k tomuto problému. Jednání se uskuteční ještě  
v měsíci srpnu.

V letošním roce jsme žádali o několik dotací, 
a to se střídavými úspěchy. Na rekonstrukci vel-
kého bazénu koupaliště a na výstavbu tělocvičny 
u ZŠ jsme zatím dotaci nezískali. Naopak žádostí 
na budování sportovního zázemí areálu koupališ-
tě a na přestavbu hasičárny v Brněnci ano. Proto 
jsou tyto projekty v současné době realizovány, 
v případě hasičárny budou práce zahájeny prav-
děpodobně ještě na podzim. V našich školách 
a školských zařízeních je, jako již tradičně o prázd-
ninách, čilý stavební ruch. V budově ZŠ v Brněn-
ci je prováděna rekonstrukce sociálních zařízení, 
stejně jako v sousední MŠ U Dvou sluníček. V MŠ 
Brněnec, Moravská Chrastová probíhala dle po-
žadavku hygieny zejména rekonstrukce kuchyně. 

zpráVa o dění V obci
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Dne 1. 8. 2019 se v budově OÚ Brněnec uskuteč-
nila schůzka se zástupcem SUEZ (firma zajišťující 
sběr komunálního odpadu). Cílem bylo posunout 
úroveň třídění a sběru odpadů o kousek dál. Obec 
chce ve spolupráci s obyvateli rodinných domů za-
vést sběr plastů a papíru do barevných plastových 
pytlů. Tato forma se osvědčila již v řadě obcí.

Vedle kompostérů, které byly občanům le-
tos předány, byl zakoupen i pojízdný štěpkovač. 
Ten je možno převést např. i osobním automo-
bilem a má sloužit za předem stanovených pod-
mínek zejména občanům k likvidaci drobnějšího 
dřevního odpadu. Pro potřeby obce bude zakou-
pena nová pojízdná sekačka na trávu. Ta stávající  
již dosloužila.

Do konce roku je plánována ještě rekonstruk-
ce střešní krytiny na bytovém domě č.p. 37  
v Brněnci.

V jarních měsících jsme pro občany připra-
vili dvě besedy k aktuálním problémům. První 

na téma „kůrovec“ a druhou pod názvem „voda 
a její zásoby v okolí naší obce“. Obě byly velmi za-
jímavé a měly vysokou odbornou úroveň. Bohužel 
zájem občanů byl malý, a to i těch, kteří o ekologii 
a životním prostředí rádi hovoří.

I v budoucnu máme v úmyslu besedy na aktu-
ální témata pořádat. V brzké době to bude bese-
da k 75. výročí výsadku parašutistů do týlu Němci 
obsazeného území v naší oblasti. Rádi bychom na 
ní jako lektorku přivítali paní Jitku Gruntovou. Je 
autorkou nově vydané knihy „Smrt v týlu nepříte-
le“, pojednávající i o této události. Jak už se stalo 
tradicí, poslední prázdninová sobota bude patřit 
obecním oslavám „Den obce Brněnec“. Srdečně 
vás na ně zveme. Program oslav naleznete na po-
slední straně Občasniku.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

Dne 31.7. se v Boskovicích uskutečnilo setkání 
zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jihomorav-
ského a Pardubického kraje, spolku pro D35 a D 43 
PK, řady starostů a aktivistů k tématu aktuální si-
tuace přípravy a realizace D43.

Projednávaly se jednotlivé úseky, severní část 
Svitávka – Staré Město, prostřední část Lysice/
Bořitov – Svitávka a jižní část D1 – Lysice/Bořitov 
a jejich stav přípravy. Nejdále je s přípravou pro-
střední úsek Bořitov-Svitávka, kde zahájení stavby 
začne v roce 2025 a možná i dříve.

Současný stav: D43 rozdělena na tři úseky
a) Brno – Lysice (nejproblematičtější), čeká se 

na dokončení územního řízení – ve hře zůstaly 
3 varianty, rozhodnuto bude do září 2020

b) Lysice – Svitávka (nejpřipravenější), je platná 

EJA, finanční krytí, atd. Čas do zahájení výstavby 
slíben zkrátit z 11-ti let na 5 let, tzn. že výstavba 
má být zahájena v r. 2025

c) Staré Město – Svitávka,  je ekonomická stu-
die, neschváleny rozměrové parametry = šířkové 
uspořádání, řízení je v počátcích. Možnost zahájit 
výstavbu v r. 2027 až 2030.

Na setkání Ing. Tomáš Vyhlídal z ŘSD uvedl také 
aktuální informace k odstranění bodových závad 
na silnice I/43 tak, aby rychlostní komunikace byla 
funkční a bezpečnější do doby realizace D43. Jed-
ná se o jednotlivé stavby na území PK i JMK.

Situace se vyvíjí a je třeba informovat veřejnost, 
aby znala aktuální situaci v přípravě D43.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

aktuální situace přípraVy a realizace d43
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Ve dnech 7. a 8. června se konal v Blansku 
už 7. ročník mimořádně velké charitativní akce 
„Běžím pro tvůj sen“, kam se se svým příběhem 

přihlásil i bývalý člen JSDHO Brněnec Milan Štrof,  
který je po těžkém úrazu upoutaný na invalidní 

vozík. Milan vyslovil přání – pořídit si čtyřkolku. 
Lídrem týmu byla paní Marcela Řehořová, kole-
gyně z práce a hlavně kamarádka, která požá-

dala obec a hasiče z jednotky o spolupráci. Obec 
poskytla dva stany, lavičky a dopravní automobil 
i s přívěsným vozíkem, čili technické zázemí. 

Téměř všichni hasiči z jednotky se potom akce 
zúčastnili nejen organizačně, ale hlavně běhali.

běžím pro tVůj sen
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Připomínáme všem občanům, kteří ještě neu-
hradili místní poplatek za odpady a psa, že termín 
úhrady byl do 31.5.2019. Pokud je hrazený nadva-
krát, je nejzazší termín 30.9.2019. Poplatky může-
te uhradit v pokladě Obecního úřadu nebo na účet 

1283433379/0800 (do zprávy pro příjemce uveď-
te jméno, variabilní symbol je číslo domu). Výše 
poplatku od 1.1.2019 za svoz odpadu je 550,- Kč 
za poplatníka, výše poplatku za psa se nemění

Eva Kozáková

místní poplatky  za odpady a psy

DIAKONIE BrOumOv
ve spolupráci s obecním úřadem a skautským střediskem   

v  Brněnci pořádají  tradiční

SBÍRKU OŠACENÍ
A pOtřEB pRO dOmáCNOSt

 Letní a zimní oblečení dětské, pánské, dámské 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky záclony
 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé
 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře deky
 Obuv – nepoškozenou, čistou, svázanou do párů

17. a 18. řÍjNA 2019 
vždy od 15.00 do 18.00 

KNIHOVNA v mor. Chrastové
Věci nepoškozené a čisté řádně zabalte do igelitových pytlů  

a pevných  krabic, aby přečkaly TRANSPORT!!!

Velmi stručně – jedná se o 24 hodinový šta-
fetový běh od pátku od 16 do soboty do 16 ho-
din. Za každé kolo poskytne sponzorská firma  
2 koruny. Největší finanční přínos je pak z prode-
je triček.

Více jak 100 týmů a 4000 registrovaných běžců 
naběhalo 60 000 kol, tj. 120 000 Kč. Celkový vý-
nos akce byl více jak 1,2 mil. Kč a Milan svou čtyř-
kolku dostal. Celkem bylo plněno 15 přání, z nichž  

na 10 se dostalo a další dostali finanční příspěvek 
v hodnotě 40 tis. Kč.

Do akce se zapojila i řada našich občanů,  
kteří se zúčastnili ať už přímo během nebo náku-
pem triček .

Všichni měli velmi dobrý pocit, že pomohli dob-
ré věci a Milanovi držíme do dalšího života palce.

Eva Kozáková
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Také 2. pololetí školního roku v  naší MŠ bylo 
plné aktivit. Starším dětem na jaře začal pla-
vecký kurz, připravovaly se na zápis do 1. třídy.  

Legrace jsme si všichni užili 1. 4. na Kloboukový 
den a 30. 4. na Čarodějnickém reji. Další důležitou 
událostí byla návštěva základní školy. Paní učitelky 
nás provedly celou budovou a krásně vybavenými 
třídami. Naši předškoláci potom zvládli následný 
zápis v klidu a těší se na hezké a přívětivé prostředí 
ZŠ a na hodné paní učitelky. V pátek 26.4. proběhl 
ve spolupráci se ZŠ Den bezpečnosti, na kterém si 
děti osvojily bezpečné chování na ulici a správné 
chování v krizových situacích.

V květnu jsme přivítali všechny maminky a ba-
bičky na besídce ke Dni matek. Vystoupení dětí 
bylo úžasné a rodiče moli být právem hrdí na svo-
je šikovné děti. Stále čerpáme finance z dotací EU. 
Letos jsme je využili především na tzv. Projektové 
dny. Jedním z nich byla exkurze do Muzea ve Svi-

tavách. V pátek 3. 5. jsme byli pozvaní zástupci  
Muzea na interaktivní výstavu Ptáci. Celé dopoled-
ne se nám věnoval Mgr. Jakub Vrána z České spo-
lečnosti ornitologické. Děti se dozvěděly spoustu 
informací o druzích ptáků, mláďatech, správném 
krmení a hnízdění. Bavilo je plnění úkolů, kvízů 
a hádanek, skládání budek a hlavně ukázky ptáků 
v životní velikosti a v reálném prostředí.

Červen začíná oslavou MDD a končí tradičním 
Pasováním na školáky a v posledním týdnu kou-
zelnickým vystoupením. Vše se nám vydařilo 
za vydatné pomoci rodičů. Tímto jim všem děku-
jeme za celoroční pomoc a podporu, sponzorské 
dary a přízeň.

Dětem, které nastupují po prázdninách do 1. tří-
dy, přejeme hodně úspěchů, pěkné známky a hod-
ně kamarádů. A pokud se jim někdy zasteskne 
po školce, rádi je u nás uvidíme.

Ředitelka MŠ Mor. Chrastová, Věra Vaňousová

co je noVého V mŠ moraVská chrastoVá
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Léto a čas dovolených utekly jako voda a poma-
lu ale jistě se nám blíží 2. září, den významný pro 
všechny školáky. Někteří usednou do školních la-
vic poprvé, jiní jako “ostřílení” školáci ví, co už je 
ve škole čeká. Prvňáčci se mohou těšit na školní 
zážitky ve třídě plné nových kamarádů. Deváťáci 
zase doplní poslední vědomosti a dovednosti, kte-
ré ocení na středních školách a v životě.

Škola není pouze učení, jak by si mohl člověk 
myslet, ale také spousta zábavy, objevování a po-
znávání. Červen školního roku 2018-19 se nesl ve 
znamení školních výletů. Žáci se podívali do růz-
ných míst naší republiky a poznali školu zase tro-
chu jinak než ve školních lavicích. Navštívili mimo 
jiné zámek Žleby, Český ráj nebo Liberec. Po výle-
tech a vysvědčení následovaly příjemné dva měsíce 
letních prázdnin, které pomohly dětem ale i nám 
pedagogům nabrat síly na nový školní rok. Ať už 
jsme užívali prázdniny na dovolené u moře, na tá-
boře nebo na chalupě u babičky a dědy, tak jsme si 
všichni svým způsobem odpočinuli. Věříme, že ná-

stup do školy bude pro děti příjemný a pro učitele 
klidný a pohodový.

Přejeme všem stávajícím i novým žákům úspěš-
ný nový školní rok 2019/2020.

Kolektiv ZŠ Brněnec

ohlédnutí za prázdninami

jak to Vlastně začalo

Všechno začalo 27. dubna 2013. Cílem naší tra-
diční skautské brigády ke Dni Země se stal areál 
evangelického kostela v Moravské Chrastové. Toto 
romantické místo na okraji naší obce přitahovalo 

skautíky již v předešlých letech. Zákoutí s ohniš-
těm, kousek lesa a zeleného trávníku, stará lipová 
alej, krásný výhled do údolí Chrastové i Brněnce. 
Ideální prostor pro vyžití dětí. Bohužel ale také 
zbytek staré skládky, rozpadající se plot, koste-
lík zarůstající náletem plevelných dřevin a křo-
vím. Trochu velké sousto pro naše malé skautské 
brigádníky. A tak jsme si pozvali posily a věř-
te či nevěřte, sešlo se nás tenkrát víc jak šedesát 
pracantů ochotných přiložit ruku k dílu. Místní 
hasiči s technikou, myslivci, rodiče skautů, farníci 
Vanovického sboru ČCE a další dobrovolníci, kteří 
přijali naše pozvání. Všichni jsme si pěkně mákli.  
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Za svoji vlastní svačinu, za svůj volný čas, za prosté 
poděkování a taky za krásný pocit z dobrého skut-
ku, který vždy člověka zahřeje na duši.

Tehdy se také zrodil nápad využít toto místo pro 
skautskou činnost a pokračovat dál ve zvelebování 
okolí této pěkné památky. Opuštěný byt v přístav-
bě kostela nabízel praktické zázemí pro letní klu-
bovnu, údržba samotného areálu zase všestrannou 
skautskou praxi a pestrá příroda na dosah ruky lá-
kala k dobrodružství a novým poznáním. A tak 
se nakonec stal nápad skutečností. Pronájem  
areálu kostelíčka splácí naše skautské oddíly pra-
cí již šestým rokem. Díky neustálé pomoci spous-
ty dobrých duší se dílo daří a areál se v posledních 
třech letech začal využívat i pro řadu kulturních 
akcí. Koncerty, besedy, Májová odpoledne a růz-
né aktivity pro děti. Každým rokem se na kostelíku 
odpracují stovky hodin na údržbě zeleně, sekání 
travního porostu, terénních úpravách. Vybudova-
lo se nové oplocení a opravila se stará nefunkční 
kůlna, která je nyní novým technickým zázemím 
areálu. Práce podpořila víc jak desítka sponzorů, 

obec Brněnec a také vlastník nemovitosti, Česko-
bratrská církev evangelická. Ta před dvěma roky 
požádala o zařazení kostela do seznamu kultur-
ních památek našeho státu. Díky tomuto kroku 
se mohlo žádat o státní dotace na opravu střechy 
a fasády, což se v posledních dvou letech podaři-
lo částečně zrealizovat, a je naděje, že se koste-
lík dočká konečného finále. Chceme touto cestou 
poděkovat všem dobrým lidem, kteří nám skau-
tům na kostelíčku po celou dobu nezištně pomá-
hali a pomáhají. Díky, díky, díky!!! Jsou mezi nimi 
zejména místní občané, ale i přespolní. Pomáha-
li nám skauti z Liberce a z Jevíčka, znovu musím 
jmenovat myslivce i hasiče, naše skautky a skau-
ty a jejich rodiče. Seznam zapojených dobrovolní-
ků překročil k letošnímu roku víc jak 70 osob a za 
poslední tři roky jsme pro tuto kulturní památku  
společně a bezplatně odpracovali téměř 1.200 ho-
din.Věříme, že i nadále bude areál kostelíčka mís-
tem příjemného setkávání dobrých lidí. Při práci, 
kultuře i odpočinku.

J. Datinský
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Na léto se těšíme všichni a ne jinak je tomu 
i v našem oddíle. Vyrazit společně na tábor je to-
tiž jeden z největších zážitků a korunuje naší ce-
loroční činnost.

Letos ty starší hned na začátku července če-
kal putovní tábor za krásami Českého Švýcarska, 
což byl opravdu luxusní prázdninový rozjezd.

To hlavní ale nastalo až v druhé polovině čer-
vence - tradiční letní tábor, letos ovšem zároveň 
v mnohém netradiční. Po dlouhé době jsme jeli 
opět na 14 dnů a navíc společně s 2. oddílem skau-
tů z Moravské Třebové. Dohromady nás tedy bylo 
50. Po letech jsme se navíc opět vraceli na tábořiš-
tě Kvíčalka, kde jsme v roce 1992 prožili úplně prv-
ní střediskový skautský tábor po revoluci.

Velkou výzvou bylo táboření i pro 8 světlušek 
ze Žluté 6, které se na tábor vypravily poprvé. Nut-
no říci, že děvčata to zvládla skvěle a málokterý 
nezúčastněný pozorovatel by poznal, že je to jejich 
premiéra. Služba v kuchyni, noční hlídky či vlajko-
vá četa – žádná věda pro naše malé tábornice.

Přestože novinek byla celá řada, malebné mís-
to i přátelská atmosféra způsobily, že se tábor 

opravdu výborně vydařil. Nejenže jsme proži-
li dobrodružné dva týdny uprostřed lesa, ale pře-
devším jsme se vzájemně inspirovali a navázali 
blízká přátelství. Těšíme se, že budeme v započa-
té spolupráci nadále pokračovat. A pokud si mys-
líte, že táborem naše prázdninové aktivity končí, 

mýlíte se. V srpnu probíhají celostátní vzdělávací 
akce, při kterých získávají naše rádkyně akredi-
tovanou kvalifikaci pro práci s dětmi. Jsme proto 
rády, že dvě roverky právě v těchto dnech absolvu-
jí čekatelský kurz a další dvě vůdcovský. V září vás 
tedy přivítame opět o něco vzdělanější.

Alena Opršalová

skautky V jednom kole

jak se probouzí skautský tábor

Začíná svítat. V křoví u potoka se probouzí pě-
nice a zahajuje ranní ptačí koncert. Poslední noční 
hlídka ospale zhasíná petrolejovou lampu a krčí se 

zachumlaná v dece. Teplo vypadá jinak. Vršky stro-
mů pohladí první sluneční paprsek a louka se za-
třpytí rosou. Rozespalý rádce dne se jde první umýt. 
Čeká ho dnes po celý den služba. Důvod k radosti 
to zrovna není a voda v potoce pěkně studí! Brrr! 
Jak by mně bylo dobře doma v posteli. Ve stanech 
je klid, všichni ještě spí. V kuchyni se plíží postava 
kuchařky s bochníkem chleba. Netváří se zrovna 
vesele, asi je jí taky zima. „Kdepak máme tu mar-
meládu???“Zavržou dvířka u kamen a z komína se 
vyvalí dým.„Je na latríně toaleťák?“ Nový táboro-
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vý den začíná.„Vstávat skautíci vstávat, sluníčko je 
v táboře“. Signál budíčku je neúprosný. První ne-
vraživé obličeje vykukují ze stanů. „Tak hoši, jde-
me na to, všichni do půl těla“. Dnes je rozcvička po 

vojensku. Postará se o to náš kamarád Dušan, vo-
ják z povolání. Běh, dřepy, kliky… „A teď všichni 
do studené, ať se probereme“. Začíná pravidelný 
táborový program. Úklid stanů, snídaně, ranní ná-

stup v krojích a vztyčení státní vlajky. Co nás dnes 
čeká, vyšlo včera v denním rozkaze. 

Letošní táborový program byl zaměřen na tábo-
rovou praxi a ochranu přírody.

Zaujala nás beseda s pracovnicí Chráněné kra-

jinné oblasti Žďárské vrchy, zážitkem byla návště-
va ornitoložky a ukázka odchytu ptáků na řece 
Svratce. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavos-
tí o sokolnictví a seznámili se s živým dravcem. 

Zajímavé byly rukodělné práce se dřevem a kůží, 
hoši plnili odborku Táborníka. Umí nasekat dří-
ví, naštípat třísky, zatopit v kamnech, pomáhat 
v kuchyni. Uvařit čaj na jednom špalku dřeva, při-

pravit na ohni v kotlíku jídlo pro družinu, vyprat 
si ponožky, ustlat lůžko. Stříleli jsme z luku, váza-
li uzly, jezdili na lodích, spali pod širákem, zpívali 
u táboráku. Noční přepad sousedního tábora ne-
měl chybu, horší už bylo ubránit náš vlastní tábor.
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Zajímavá byla exkurze na letiště v Poličce, nechy-
bělo koupání, sport a hry. A tak nám čtrnáct dní 
u Jimramova uteklo za pěkného počasí jako voda 

ve Věcovském potoce. Ahoj krásná vysočino, zase 
se někdy vrátíme!

30. oddíl skautů Brněnec, J. Datinský

DS Eduarda Vojana se opět letos zapojí do Noci 
divadel, tentokrát vychází třetí sobota v listopa-
du na 16. listopadu. Připravujeme mimojiné der-
niéru Poslední aristokratky, filmová verze stejné 
knihy bude na podzim také uvedena v kinech. 
Tak si nenechte ujít obé, ať máte srovnání. :-) 

Plánované hostovské představení Maryši 4. řijna 
u nás v Lidovém domě přesouváme na jaro, bude-
me se snažit na říjnový víkend zařídit hostování ji-
ného souboru. Těšíme se na viděnou v Liďáku!

DS E. Vojana Brněnec

ds eduarda Vojana

Po úterním pasování čekala na školáky odměna 
v podobě výletu do lanového parku v Borové u Po-
ličky a následné přespávání ve školce.

Už samotná cesta do Borové byla pro někte-
ré děti zážitkem, jelikož ještě nikdy nejely mo-
torovým vlakem. Po příjezdu jsme si pochutnali 
na zmrzlině a pak už jsme se vydali směr lanový 
park. Děti pečlivě sledovaly turistické značky, kte-
ré nás po malé chvíli dovedly do cíle. Lanový park 
byl tvořen 11 lanovými překážkami umístěných 
na stromech, z nichž největším lákadlem byla asi 

lanová dráha. Děti si to tu moc užily. Zpáteční cesta 
byla pro některé uspávající, ale děti rychle načer-
paly energii a natěšeni jsme se vraceli do školky. 
Na zahradě byly pro děti nachystané bazénky pro 
osvěžení, šmoulí diskotéka a spousta dobrot. Den, 
plný zážitků, jsme zachumlaní ve spacácích zakon-
čili sledováním pohádky „Jak vycvičit draka 3“.

Doufáme, že si děti svůj poslední výlet ve školce 
užily a budou na něj mít jen pěkné vzpomínky.

Barbora Venclová

nocoVání Ve Školce
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Ve dnech 13.7. – 21.7. 2019 pořádalo SDH Mo-
ravská Chrastová letní dětský tábor Sloup 2019. 

Tento tábor byl situován do pohádkového du-
chu. Tábor se konal ve Sloupu v Moravském kra-
su a ubytovaní jsme byli v dřevěných chatkách 
po 4 lůžkách. Stravování nám zajišťovalo rekre-
ační středisko Ve Stráni. Na tábor se přihlásilo 
29 dětí. Po celou dobu tábora jsme měli proměnli-

vé počasí. Střídal se déšť a slunce. Hráli jsme různé 
hry, ale i divadelní scénky na pohádkové motivy. 
V neděli jsem dětem domluvil překvapení v po-
době hasičů ze Sloupu, kteří nám dojeli předvést 
ukázku zásahu a následně dětem ukázali vyba-
venost jejich Tatry s názvem Karolína. Ve středu 
17.7. jsme jeli s dětmi na zámek Rájec – Jestře-
bí, kde jsme měli domluvenou prohlídku 1. patra 
zámku. Nezapomněli jsme udělat dětem táborák 
a každoroční stezku odvahy, jak my říkáme noční 
hru. Poslední večer proběhlo celkové vyhlášení,  

letní dětský tábor sloup 2019
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V letošním roce jsme získali dotaci od Pardu-
bického kraje na materiál pro naše Mladé Hasiče. 
Dotaci jsme získali ve výši 10000,- Kč, což čini-
lo 70% nákupu materiálu. Koupili jsme dětem 
nový rozdělovač, štafetové hadice na 60 metrů 
překážek a nové opasky. Celková cena činila 14 ti-
síc Kč, což při propočtu 70% činilo celou dotaci 

10000,- Kč. Tímto děkujeme Pardubickému kraji 
za jejich podporu pro naše mladé hasiče. 

Pavel Kolínek 
starosta SDH Moravská Chrastová

dotace mladým hasičům

focení a rozlučková diskotéka. Odjezd byl naplá-
nován na neděli 21.7., kdy si ráno po deváté ho-
dině rodiče své děti vyzvedli a odvezli domů. Už se 
těšíme na další rok.

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucím, kte-
ří tento tábor organizovali a děti po celých 9 dní 
hlídali a vytvářeli pro ně program. Takže jmenovi-
tě Kateřina Burešová, Veronika Fuchsová, Daniela 
Němcová, Jelínek Jan a Lukáš Jurka. Kateřina Bu-
rešová na táboře působila hlavně ve funkci zdra-
votníka, za což jí patří dvojnásobné poděkování.

Také nesmím zapomenout na poděková-
ní pro sponzory našeho tábora, bez kterých by 
to nešlo. Děkujeme moc těmto sponzorům,  
kteří poskytli buď finanční sponzorství, nebo věc-
né ceny pro děti, které je obdržely za vítězství 
v různých hrách.

Jmenovitě: Obec Brněnec, Obec Rozhraní, SDH 
Rozhraní, Obec Bělá nad Svitavou, Město Březo-
vá nad Svitavou, Střechy Bramac Janků Roman – 
Chrastová Lhota, Policie ČR – oddělení Svitavy, 
Mikrop Čebín a.s. Čebín, Silk a Progress Moravská 
Chrastová, Teluria Skrchov, Drogerie Mambo Mo-
ravská Chrastová, Shell Letovice, Lesanka lovecké 
potřeby Letovice, CRV – Czech Republic spol. s.r.o. 
Vestec, SoZe pí. Tomová Marie a p. Toma Stanislav, 
MŠMT – ministerstvo školství a tělovýchovy Pra-
ha, Nováková Zdena, Rehabilitace pí. Polčíková 
Hana, Mach Litomyšl. Doufám jen, že jsem na ni-
koho nezapomněl.

Těšíme se na další rok a doufáme, že s námi po-
jede více dětí od nás z obce a blízkého okolí, neboť 

pro tyto děti tento tábor především pořádáme.
Pavel Kolínek – Hlavní vedoucí tábora
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V současné době má jednotka 9 členů, věko-
vý průměr je 42 let, nejstarší člen má 55 let, nej-
mladší 26 let. Od roku 1994 jednotka měla celkem 

370 výjezdů, z toho 243 zásahů v obci a 127 zása-
hů mimo obec.

Ondřej Kozák – velitel JSDHO Brněnec

jednotka sboru dobroVolných hasičů  
obce brněnec

Horní řada zleva: Žahour Jan, Juránek Jiří, Čuhel Petr, Zelený Jiří, Štrof Milan
Klečící zleva: Kozák Ondřej, Lebeda David, Blaška František, Neudert Jiří

Dámy uprostřed jsou účastnice charitativní akce „Běžím pro tvůj sen“ (bližší informace na straně 4).

31. 8. DEN OBcE
7. 9. výšLAP NA ANDrLův chLum – Turistický oddíl TJ Jiskra

7. 9. ODPOLEDNE s vEčErNíčKEm – SDH Vitka Brněnec, DS E. Vojana

20. 10. BrNěNEcKý mEgáč – TJ Jiskra, Skauti

2. 11. ZájEZD NA rABštEjNsKéhO KOcOurA – Turistický oddíl TJ Jiskra

17. 11. sEtKáNí u sKAutsKé LíPy – st. svátEK 17. LIstOPAD  – Skauti

17. 11. NOc DIvADEL – DS E.Vojana

podrobné informace na plakátech

kalendář připraVoVaných akcí
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dubové brikety

Uvedené ceny jsou vč. 15% DPH     (*Volně ložené – POUZE VLASTNÍ ODVOZ)

tel.: 777 588 659, garanto@email.cz
Sklad: GARANTO s.r.o., Olomoucká  774, JEVÍČKO 569 43

IČ: 24207038, DIČ: CZ24207038

Lisované BRIKETY z čistého dubu  
bez dalších příměsí a pojiv. 
(dl. +/- 8 cm, průměr 8 cm tzv. PUK

CENy platNé od 1. 9. 2019

* Volně ložené 
 1 tuna 4 500 Kč

* Balení 15 kg 
 pE pytel 85 Kč


