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V čase přípravy vydání tohoto občasníku je ko-
nec kalendářního roku 2019 na dohled. Nejen 
z hlediska obce je to vhodný čas na bilancování, 
ale i plánování na další rok.

Běžný život v naší obci byl značnou část roku 
ovlivněn tím, co se dělo kolem silnice I/043. Nejpr-
ve si změnu provozu na této silnici vynutila sana-
ce svahu mezi naší obcí a Březovou nad Svitavou. 
Investorem bylo Krajské ředitelství silnic a dál-
nic Pardubice. Následně jsme prováděli 1. eta-
pu rekonstrukce vodovodního řadu v místní části 
Moravská Chrastová. Celá 1. etapa byla rozděle-
na na čtyři části a předpokládali jsme, že v tomto 
roce budou uskutečněny tři. Velmi dobrou prací 
a koordinací se v rekordním čase podařilo usku-
tečnit všechny čtyři. Pracovníkům firmy VHOS Mo-
ravská Třebová, kteří rekonstrukci prováděli, patří 
poděkování. Investorem byla naše obec a 25% do-
tace přispěl Pardubický kraj. Umožní-li to nový 
rozpočet obce, bude i v r. 2020 pokračováno 2. 
etapou rekonstrukce, a to od prodejny DROGERIE 
až po ZÁKLADNÍ ŠKOLU.  V oblasti dopravy se na-
šich občanů měla ještě teď na podzim dotknout 
i oprava železničních přejezdů v Březové nad Svi-
tavou a v Moravské Chrastové. Správa železniční 
dopravní cesty však tyto práci přesunula na příš-
tí rok. Nejočekávanější, dlouho připravovanou 
stavbou však bylo zahájení oprav a výstavby no-
vých chodníků. Tento na naše poměry neobvykle 
rozsáhlý a nákladný projekt byl odstartován dne 
9. října předáním staveniště. Z technologických 
důvodů začaly jako první práce na větvích C1, C2 
a C3 v Mariánském údolí. Na tomto úseku budou 
zásadní práce provedeny do nástupu zimy a prá-
ce dokončovací na jaře. Při výstavbě se ale obje-
vil nečekaný problém se stávajícím starým, pod 
chodníkem položeným vodovodním řadem. Je-

diným rozumným řešením byla jeho výměna 
za nový. To bylo operativně provedeno a z obec-
ního rozpočtu zaplaceno. Nový chodník je polo-
žen až ke hřišti a výrazně k lepšímu mění komfort 
pro chodce v této části obce – doporučuji si sem 
naplánovat procházku. Jak na jaře počasí dovolí, 
budou zde provedeny dokončovací práce a záro-
veň zahájíme práce na chodnících větví B1 až B4 
v Brněnci. I zde se opět jedná o opravu nevyhovu-
jících a výstavbu chodníků nových. Ten povede ve 
směru Bělá nad Svitavou, až na konec obce. Násle-
dovat bude nejnáročnější část, tj. práce na chodní-
cích větví A1 až A6, podél silnice I/043. Je výhodné 
koordinovat naše činnosti na této etapě s plánova-
nou rekonstrukcí přilehlé silnice. Máme předběžný 
příslib, že se rekonstrukce silnice uskuteční v nad-
cházejícím létě a proto byla zvolena odpovídající 
časová posloupnost. V případě, že by se zahájení 
prací na silnici opozdilo, budeme nuceni rekon-
strukce chodníků v Moravské Chrastové i výstav-
bu nového chodníku do Chrastové Lhoty provést 
obtížněji, tj. bez návaznosti a součinnosti s ředitel-
stvím silnic a dálnic.

V podstatě je dokončena další část sportovní-
ho zázemí v areálu koupaliště. Jedná se o hřiště 
na plážový volejbal, plážovou kopanou a petang. 
Zbývající práce je výhodnější provést až na jaře.

V běhu je výběrové řízení firmy, která provede 
rekonstrukci hasičské zbrojnice v Brněnci. Je reál-
ný předpoklad, že vlastní přestavba začne na jaře.

Zpoždění mají finální projektové práce na vý-
stavbu školní tělocvičny. Aktuálně mají být dokon-
čeny do konce tohoto roku a následně vyhlásíme 
výběrové řízení na zhotovitele. Zatímco na rekon-
strukci hasičské zbrojnice máme přidělenou dota-
ci ve výši necelých 6 mil. Kč, na objekt tělocvičny 
se opakovaně snažíme o její získání. Možností je 

zpráVa o dění V obci
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několik, a proto připravujeme žádosti na všechny 
příslušné instituce.

Pro letošní rok jsme žádali o několik dotací. 
V některých případech jsme uspěli (např. na hasi-
čárnu, kompostéry, sportoviště, …), v jiných jsme 
byli úspěšní jen částečně nebo neúspěšní (rekon-
strukce vodovodu, tělocvična, velký bazén na kou-
pališti). Při objemu našeho obecního rozpočtu je 
u většiny, zejména větších projektů finanční do-
tace podmínkou realizace. I když je tato cesta vel-
mi pracná a má i další úskalí, je pro nás nezbytná 
pro udržení tempa rozvoje obce.

V letošním roce byla v obecních bytech prove-
dena celá řada oprav. Ještě se měla uskutečnit 
rekonstrukce střešní krytiny na bytovém domě 
č.p. 37 v Brněnci. Z důvodů nedostatečných kapa-
cit firmy jsme se s ní dohodli na přesunu realizace 
na jaro 2020. V prosinci však bude ještě jeden byt 
vybaven novým plynovým topením.

Velké starosti nám působí hlavní stoka splaško-
vé kanalizace vedoucí přes areál VITKY. Její opako-
vané ucpávání si vynutilo odstranění části suti nad 
ní. Bylo zjištěno, že alespoň v některých provozně 
důležitých bodech nebyla nikdy řádně stavebně 
dokončena. Nyní po opravě, vyčištění a provede-
ní kamerových zkoušek, je v provozu schopném  
stavu.

Areálu bývalé továrny Vitka se týká i další in-
formace. Už dvakrát se pod záštitou hejtmana PK, 
pana Martina Netolického, sešli na Obecním úřadě 
v Brněnci starostové okolních obcí, zástupci Par-
dubického kraje a Nadačního fondu Archa rodi-
ny Löw – Beer, aby napomohli regeneraci tohoto 
území. Naše obec v nejkratším možném čase za-
hájila proces žádosti o 2. změnu územního plánu 
obce. Touto změnou budou umožněny další čin-
nosti v areálu, jak je má v plánu jeho nový majitel, 
pan Daniel Löw – Beer.

V roce 1947 byl ve středu obce slavnostně od-
halen pomník našim čtyřem statečným vojákům, 
kteří za nás na území naší obce v roce 1938 polo-
žili svoje mladé životy. Při této příležitosti občané 
slíbili, že na jejich oběť nikdy nezapomenou. Rád 
touto cestou děkuji těm, kteří tento slib plní a ani 
po 81 letech nejen nezapomněli, ale i kytičkou 
u pomníku nám tento závazek připomněli.

Protože do konce roku 2019 už zbývá nece-
lý měsíc, dovolím si závěrem vyjádřit neskromné 
přání, aby se úprk času alespoň v období vánoc 
na chvilku zastavil. Ať si všichni můžeme užít tuto 
kouzelnou atmosféru v kruhu blízkých a do blížící-
ho se nového roku 2020 vám přeji zdraví, pohodu, 
klid a štěstí.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

zpráVY z obce

Hejtman Pardubického kraje Martin Neto-
lický jednal o projektu pošta Partner s Bohumilou 
Kadidlovou, která má teto projekt v našem regio-
nu za Českou poštu na starosti. Vzhledem k tomu, 
že je nedostupnost služeb na venkově jedním 
z velkých problémů, který může mít za důsledek 
odliv obyvatel, je prioritou služby na venkově za-
chovat. Mezi klíčové služby patří i pošta. Z pozice 
člena dozorčí rady České pošty, kterou hejtman 

Netolický zastává, se touto problematikou zabý-
vá při svých návštěvách regionu. Rovněž starosta 
obce Brněnec při svých jednáních se zástupci Čes-
ké pošty opakovaně zásadně odmítl přechod řádné 
pobočky České pošty v naší obci na poštu Partner. 
Ze strany obce byly vzneseny výhrady na stávající 
nevhodné prostorové poměry naší pobočky a byly 
nabídnuty velmi výhodné prostory po České spoři-
telně. Bohužel bez kladné odezvy.
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V naší obci je hlášeno k trvalému pobytu v sou-
časné době 1 257 obyvatel. I když se odstěhova-

lo 42 lidí a naopak přistěhovalo 48, jejich počet 
od začátku roku klesl o 6. Jedná se o dlouhodo-

Malá statistika

Zastupitelstvo obce Brněnec bude v pro-
sinci schvalovat nové obecně závazné vy-
hlášky o místních poplatcích za svoz odpadu, 
za psy a za užití veřejného prostranství. Ke změ-
nám dojde na základě novely Zákona o místních 
poplatcích, platné od 1. 1. 2020. Se zněním no-
vých vyhlášek se budete moci seznámit na úřed-
ní desce, na Obecním úřadu nebo na internetu:  
obec.brnenec.cz.

Štěpkování pro občany. V rámci dotačního ti-
tulu „Domácí kompostování v obci Brněnec“ byl 
do majetku obce pořízen štěpkovač, který je k dis-
pozici občanům včetně zaškolené obsluhy k li-
kvidaci zahradního odpadu. Nájem štěpkovače je 
zdarma, občan hradí pouze spotřebu PHM a práci 
obsluhy, cena je 495,- Kč/hod. a hradí se po mi-
nutách.

Sběrný dvůr Brněnec je od 1.12.2019 otevřený 
pro veřejnost v pravidelných časech:

Pondělí 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 12:00
Odpad bude ukládán za asistence obsluhy Sběr-

ného dvora. Složení odpadu mimo tyto časy a bez 
přítomnosti obsluhy je zakázáno. Sběrný dvůr je 
určen pouze pro občany obce Brněnec (na zákla-
dě předloženého občanského průkazu). Uložení 
odpadu je zdarma, zpoplatněno je pouze ulože-
ní menšího množství suti a stavebního materiálu 
s příměsí nebezpečných látek. Kontakt p. Bednář, 
tel.: 724 267 651.

Do likvidace kůrovcové kalamity se mohou 
zapojit i hasiči. Vyplynulo to z jednání kůrovco-
vého kalamitního štábu pod vedením hejtmana 
Netolického. Zde byl přednesen návrh na zapojení 
jednotek dobrovolných hasičů do likvidace kůrov-
cem napadených stromů. Pokud by k tomu došlo, 
je záměrem kraje finančně podpořit zřizovate-
le jednotek, tedy obce, které by ve svém katastru 
mohli fungovat jako koordinátoři likvidace. Kon-
krétní podoba tohoto systému bude vypracována.

Obec Brněnec varuje občany před „energe-
tickými šmejdy“, kteří volí stále nové metody. 
Pokud vás bude někdo – nejčastěji telefonicky 
– kontaktovat s tím, že jste byli zařazení do auk-
ce energií nebo abyste se do ní přihlásili, může 
se jednat o podvod, který vás ve výsledku donu-
tí platit za energie více než dosud a těžko se z něj 
vyvážete. Nikdy nedávejte souhlas se smlouvou 
po telefonu. Pomocnou ruku vám podá Energetic-
ký regulační úřad (ERÚ) na čísle 564 578 666 nebo 
na www.eru.cz.

Upozorňujeme na povinnost čipování psů 
od 1. 1. 2020, které bude prováděno nejpozději 
současně s očkováním proti vzteklině.

Od 15. 12. 2019 dochází k významné změ-
ně ve vlakové dopravě. Pro naši obec je důle-
žité, že většina spojů osobními i spěšnými vlaky 
na Brno a zpět je opět s přestupem v Letovicích. 
Pozitivní a vítanou zprávou je, že se vrátily osobní 
vlaky do Svitav (České Třebové) a zpět.

Mgr. Blahoslav Kašpar, Eva Kozáková
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bý trend, způsobený skladbou našich obyvatel,  
kterou tvoří z podstatné části starší ročníky. V roce 
2019 zemřelo již 20 našich spoluobčanů a narodi-
lo se jich jen 8. Z celkového počtu obyvatel bylo 
v naší obci k 1.1.2019 jen 156 dětí do 15 let.

Tento neblahý trend nebude jednoduché zvrá-
tit, protože příčinou je odchod mladých lidí za pra-
cí do velkých měst. Jistou nadějí v tomto směru 
jsou připravované projekty nového majitele bý-
valého areálu Vitky, které by měly přinést pra-
covní místa ve službách, ale taková nabídka jako 
v době největšího rozkvětu zdejších textilek už zde  
nikdy nebude.

Naším úkolem je ovšem i nabídnout mladým li-
dem bydlení, ať už v podobě nájemních bytů nebo 
parcel ke stavbě vlastního bydlení. Nájemních 

bytů má obec více jak 80 a v současné době jsou 
všechny obsazené nebo připravené k rekonstrukci. 
S financováním bydlení stát moc nepomáhá, pro-
tože nabízené dotace jsou svázané s podmínkami, 
které nejsou pro většinu obecních samospráv ak-
ceptovatelné. Při pohledu na územní plán zjistí-
me, že v obci je poměrně hodně stavebních parcel, 
ale v soukromém vlastnictví. Zájemci se mohou 
na Obecním úřadě seznámit i s několika parcela-
mi ve vlastnictví obce, které k prodeji můžeme na-
bídnout. V každém případě nás ale čeká důležitý 
úkol se oblastí bydlení v obci intenzivně zabývat, 
abychom včas zachytili zájem těch, kteří se budou 
chtít z města na venkov vrátit nebo zjistí, že se jim 
bydlení u nás vyplatí.

Eva Kozáková

Velkou a dlouhodobou výzvou, která bude mít 
významné finanční dopady pro majitele a pro-
vozovatele i uživatele vodárenské infrastruktury, 
je vývoj legislativy týkající se čistírenských kalů. 
To samozřejmě platí i pro naši obec.

V roce 2018 bylo na území České republiky vy-
produkováno přes 202 tis. tun sušiny čistírenských 
kalů, přičemž téměř 44 % těchto kalů bylo pou-
žito přímo do půdy v zemědělství, dalších 32 % 
pak bylo zpracováno v kompostárnách. Pro větši-
nu produkovaných čistírenských kalů na území ČR 
se v nedávné době výrazným způsobem změnily 
či v nejbližší době změní legislativní požadavky.

Používání čistírenských kalů v zemědělství
Donedávna jsme naše kaly poskytovali i my 

jako hnojivo zemědělcům. Nyní jsme nuceni je 
vozit až na čističku do Poličky na další zpraco-
vání. Nejproblematičtějším bodem této vyhlášky 
č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělské půdě je nutnost po 1. 1. 2020 
zajistit tisícinásobné snížení množství nežádou-
cích mikroorganismů v čistírenských kalech. Toho 
lze dosáhnout jen pomocí drahých a složitých tech-
nologií. Administrativní a finanční náročnost dané 
problematiky na převážné většině čistíren odpad-
ních vod se strojním odvodňováním kalu činí na-
stavené tříleté přechodné období vedle zmíněné 
finanční náročnosti i neadekvátně krátké.

Používání čistírenských kalů při kompostování
V případě kompostování musí hnojivo urče-

né na zemědělskou půdu plnit limity vyhláš-
ky č. 237/2017 Sb. Procesem kompostování lze 
sice při fermentaci vysokými teplotami zajistit 
požadované snížení množství mikroorganismů 
ve výsledném materiálu, avšak tento způsob na-
kládání s čistírenskými kaly neřeší další zásadní 
problém. Kompostováním nelze eliminovat obsah 
léčiv, hormonů a podobných nebezpečných látek 

co s čistírenskýMi kalY?
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ve výsledném hnojivu. Mnohé obchodní řetězce 
již dnes vyžadují po svých dodavatelích garance, 
že jejich výrobek nepřišel do styku s léčivy či hor-
mony. Z tohoto důvodu je ochota zemědělců přijí-
mat na svá pole hnojiva s obsahem čistírenského 
kalu minimální.

Z uvedených důvodů leží budoucnost jedno-
značně v termickém využití kalů – spalování. 

V návaznosti na rychlý vývoj evropské legislativy 
ale nelze v dalších letech vyloučit příchod dalších 
legislativních limitů i v této oblasti. Bezpochyby 
změny, které nás čekají budou drahé. Ve spoluprá-
ci s provozovatelem naší čistírny odpadních vod 
(VHOS a. s. Mor. Třebová) jsme nuceni tento vývoj 
sledovat a hledat nejméně bolestivá řešení.

Mgr. Blahoslav Kašpar

Vážení občané, rádi bychom vás touto cestou in-
formovali, jaká opatření chystáme v odpadovém 
hospodářství naší obce.

I když Česká republika patří k zemím EU,  
které nejvíce třídí odpad, stále je ještě obrov-
ské množství odpadu skládkováno a minimálně 
využíváno. Věříme, že drtivá většina z vás si jis-
tě také myslí, že nahrnout odpad do jámy a za-
sypat, není zrovna tím nejvhodnějším řešením. 
Jedním z omezení, o kterém se hovoří, je zákaz 
skládkování neupraveného směsného komunální-
ho odpadu, který by měl začít platit od roku 2030. 
Připravovaný zákon o odpadech, který by měl za-
čít platit od 1. 1. 2021, plánuje postupné zdražo-
vání ukládání směsného komunálního odpadu 
na skládku, a v roce 2030 jeho úplný zákaz. To by 
mohlo pro naši obec znamenat zvýšení nákladů 
na odpadové hospodářství o desítky až statisíce 
korun, které by obec musela promítnout do výše  
poplatku za odpady, který každoročně hradí-
te podle Obecně závazné vyhlášky. Abychom 
se na nadcházející změny co nejvíce nachystali  
a co nejvíce snížili množství směsného odpadu, 
jehož likvidace bude v budoucnu stát nemalé pe-
níze, musíme učinit další opatření. Dalšího výraz-
nějšího snížení objemu směsného komunálního 
odpadu lze dosáhnout jedině důslednějším tří-
děním. Pokud se nám podaří ze směsného odpa-

du vytřídit co nejvíce využitelných odpadů, jako je 
papír, plast, kovy, vybité baterie nebo bioodpad, 
nebudou náklady na odpadové hospodářství růst 
tak dramatickým způsobem a nebude nutné ra-
zantně zvyšovat místní poplatek za odpady. Pa-
pír, plast, sklo, kovy i baterie jsou suroviny, z nichž 
lze vyrobit nové výrobky a je škoda je bez užitku 
zahrnout do země. Stejně tak biologicky rozloži-
telný odpad do popelnic na směsný odpad nepat-
ří. Proč tedy platit velké peníze za likvidaci stovek 
tun směsného komunálního odpadu, když může-
me ještě až 60 % z něj vytřídit, vytříděný odpad 
využít a ještě ušetřit.

Aby bylo pro vás třídění odpadu co nejpoho-
dlnější a pro obec efektivní, dostane během 
během prosince a ledna každá domácnost 
v rodinném domě pytel z PVC na plast a papír. 
Pytle budou pravidelně sváženy, datum svozu 
vyhlásíme rozhlasem, abyste je mohli připra-
vit před dům. V rámci svozu vám budou předá-
ny i nové pytle na třídění. Bytové domy budou 
mít i nadále ve své blízkosti na ukládání vytří-
děných plastů, papíru, bioodpadu, skla a olejů 
dostatečné množství příslušných kontejnerů.

Na obecním sběrném dvoře jsou pak pro 
všechny k dispozici velké kontejnery na vytří-
děné kovy, elektroodpad, velkoobjemový od-
pad, sklo, papír a plasty. Menší množství suti 

naše obec a odpad
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Letní prázdniny jsou již jen krásnou vzpomín-
kou. Školní rok 2019/2020 je v plném proudu 
a naši žáci i učitelé mají řadu zážitků z různých 
exkurzí, soutěží nebo programů. Školní rok nám 
oficiálně začal v pondělí 2. září v obou budovách 
ZŠ Brněnec, kde pedagogové slavnostně přivíta-
li nejen děti, které jsou školní docházkou povinné 
delší dobu, ale i nové tváře v podobě prvňáčků. 

První zářijové podzimní dny se nesly ve zname-
ní exkurzí do Prahy, naše hlavní město navštívi-
li žáci 7. a 8. třídy. Žáci 7. třídy letos měli celkem 
netradiční program, nejdříve zamířili na prohlíd-

ku České televize na Kavčích horách, kde měli 
možnost nahlédnout pod pokličku tajů natáčení 
televizích pořadů jako je Kouzelná školka nebo vě-
domostní soutěže Kde domov můj. Z České televi-
ze se děti přesunuly na Karlův most, zde nasedly 
na lodičku a prohlédli si Prahu z jiné perspektivy 

na hladině řeky Vltavy. Na závěr na děti čekala 
prohlídka sošky Pražského Jezulátka, které mů-
žete najít v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé 
Straně. Naši osmáci absolvovali tradiční program 
v podobě Královské cesty vedoucí z Pražského hra-
du k Prašné bráně na Starém Městě. Nechyběla 

ani prohlídka Pražského hradu – Zlaté uličky, Da-
liborky, Vladislavského sálu nebo chrámu Svatého 
Víta. Obě dvě exkurze byly zakončeny na Václav-
ském náměstí, místě, které bylo svědkem mnoha 
důležitých milníků v historii naší doby. Zde jsme 
si také zavzpomínali na 30. výročí Sametové revo-
luce, která byla počátkem svobody našich občanů. 
Tuto důležitou událost si naši žáci také připomí-
nají ve vyučování napříč 1. i 2. stupněm. Výtvory 
a úvahy našich žáků si lze prohlédnout vystavené 
na chodbách Základní školy Moravská Chrastová.

Toto čtvrtletí bylo také bohaté na sportovní 

zš brněnec

a některý nebezpečný odpad je možno uložit 
jen za úplatu. Při zde ukládaném vytříděném 
odpadu vám bude asistovat znalá obsluha (viz. 
provozní doba Sběrného dvora). Jak odpad nej-
lépe třídit se dozvíte na letáku vloženém do to-
hoto čísla Občasníku.

Rádi bychom touto cestou upozornili i pod-
nikatelské subjekty, že je jejich povinností 

zajistit si smlouvu na odvoz odpadu se svozo-
vou firmou individuálně. Systém svozu odpa-
du v obci je určen pouze po obyvatele, platící 
místní poplatky dle Obecně závazné vyhlášky.

Následně počítáme se spuštěním motivačního 
programu pro občany v závislosti na úspěšnosti 
třídění.

Vladimír Hanik



B r n ě n e c k ý  o B č a s n í k

03/2019
8

a další soutěže. Žáci se zúčastnili okresního kola 
přespolního běhu kolem rybníku Rosničky ve Svi-
tavách, kde žák 9. třídy Jan Krajmer vybojoval úžas-

né 1. místo. Naši žáci i žákyně měli také možnost 
zúčastnit se floorbalového turnaje ve Svitavách. 
Výběr žáků 9. třídy již tradičně vyrazil na Angliádu 
do Jevíčka, zde se naše škola umístila na krásném 
5. místě z celkových 15 škol a žák Tomáš Pospíšil 
ukořistil 3. místo v konkurenci 102 žáků.

Na naší škole se také klade velký důraz na pre-
venci sociálně patologických jevů. Naši žáci ab-
solvovali přírodovědně fyzikálně preventivní 
program Přichází zákon o vzniku světa a celkově 
o chování lidí ve světě. Měsíc listopad bude nyní 
věnován prevenci proti drogám a informování 
o rizicích médií. V rámci mimoškolních aktivit naši 

sedmáci absolvovali prázdninový výlet do Bosko-
vic, navštívili plavecký bazén a lasergame. Všichni 
žáci naší školy měli také možnost zhlédnout re-
pliky korunovačních klenotů na hradě Svojanov  
a blíže si připomenout dobu za vlády Karla IV. 
Někteří z nich zavítali i do kostelíka sv. Mikuláše 
ve Starém Svojanově, kde obdivovali jedinečnost 
nástěnných gotických maleb.

Z Jimramova se za námi přijel podívat spisova-
tel Jan Opatřil vystupující pod pseudonymem Dan 
Angus, který menším dětem představil svou kníž-
ku o kapříku Metlíkovi a větším studentům přiblí-
žil své hororové a strašidelné příběhy.

V období adventu čeká naše žáky vánoční vý-
let do Vídně s tradiční procházkou centrem met-
ropole a návštěvou adventních trhů. Pro rodiče, 
prarodiče, sourozence a všechny přátele naší školy 
je 11.12. 2019 nachystán netradiční vánoční pro-
gram. Od 15:00 proběhnou v Lidovém domě v Mo-
ravské Chrastové Staročeské Vánoce, kde bude 
mít každý možnost připomenout si tradiční zvy-
ky a tradice Vánoc, které v současné době začína-
jí být polozapomenuty. Program bude pokračovat 
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„Moje zdraví a bacily“ – návštěva 
MUDr. Dagmar Obrovské v naší MŠ

Ve středu 6. 11. 2019 za námi do MŠ přišla 
na návštěvu paní doktorka Dagmar Obrovská. 
Hned po příchodu paní doktorky předal Honzík 
kytičku, jako poděkování, že si na nás paní dok-
torka udělala čas. Nejdříve se děti dozvěděly, jaké 
všechny možné bacily můžeme chytit, co všech-
no nás může bolet. Děti zkoušely bacily (pomocí 
obrázků) připínat na velký obrázek holčičky. Dále 
jsme si povídali o tom, co můžeme jíst, co je zdra-
vé a co zdravé není. Na závěr paní doktorka dětem 
připomněla, jak důležité je si umývat ruce i ovoce 
a zeleninu, kterou budeme jíst. Děti si vyzkoušely 
pomocí dezinfekčních kapesníčků utřít ruce a vi-
děly tak, kde všude na ruce můžeme mít bacily.

Dětem se beseda velice líbila a hezky spolupra-
covaly. Děkujeme paní doktorce za milou návštěvu 
a budeme se těšit na příští spolupráci.

„Moje zoubky“ – návštěva  
MUDr. Jany Illové v naší MŠ

V úterý dopoledne za námi do školky přišla ná-
vštěva. Byla jí MUDr. Jana Illová ze zubní ordinace 
v Brněnci. Paní zubařka si pro děti připravila krát-
kou besedu o tom, jak se mají starat o své zoub-
ky. Děti se dozvěděly, že správná péče vyžaduje 

pravidelné a pečlivé čištění s vhodným kartáčkem 
a zdravé stravování. Děti měly možnost prohléd-
nout si některé lékařské náčiní a vyzkoušely si „vr-
tání“ zubů na „Panu Zoubkovi“. Paní zubařka si 
také prohlédla, jaké kartáčky a zubní pasty použí-
vají děti ve školce a vysvětlila dětem správnou me-
todu čištění zoubků.

Jako poděkování za návštěvu, předaly děti paní 
zubařce ozdobená srdíčka a kytičku. Děti na oplát-
ku dostaly balíček gumových bonbonků ve tvaru 
zubů a zubních past. Tímto děkujeme paní Illové 
za návštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Zaměstnanci a děti z Mateřské školy U Dvou 
sluníček přejí Všem krásné Vánoce, hodně 
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém 
roce 2020.

z Mateřské školY U dVoU slUníček 

v obou budovách ZŠ, které budou otevřeny k na-
hlédnutí a proběhne zde prodejní výstava výrobků 
našich žáků. Jelikož se konec roku pomalu ale jistě 
blíží, chtěli bychom Vám všem popřát klidné a po-

hodové prožití vánočních svátků a úspěšný nový 
rok 2020.

kolektiv ZŠ Brněnec
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BOSOHRÁTKY
V naší školce dbáme na zdravý růst dětí, pro-

to pravidelně provádíme zdravotní cvičení. Jed-
no z nich má název Bosohrátky – prevence ploché 
nohy u dětí. Moderní obuv nám sice nabízí kom-
fort, není ale nad přirozenou chůzi naboso. Dětem 
jsme nabídli různé povrchy – písek, šišky, listí, 
kůru ze stromů, klacíky, oblázky a kaštany. Tuto 

netradiční aktivitu často opakujeme, protože se 
všem dětem vždy velmi líbí.

SVATÝ MARTIN
Asi každé dítě se velmi těší na první sníh a veselé 

radovánky s ním spojené. V pondělí 11. listopadu 
sice Martin na svém bílém koni nepřijel, nadprů-
měrné teploty nám však zajímavý program k při-
pomenutí této tradice nepokazily. Hned v pondělí 
paní učitelky dětem vyprávěly pověst o Martinovi, 
který se při cestě z války podělil se žebrákem o svůj 
plášť – dal mu teplo a lásku, to nejcennější co 
zrovna měl. Děti si následně scénku v kostýmech 

zahrály. Domů si odnesly dárek, výborný svato-
martinský koláč a památeční podkovičku. Celý tý-
den se nesl v duchu této tradice – vyráběli jsme 
svatomartinské husy, malovali Svatého Martina se 

žebrákem, vyráběli bílé koníky, zpívali píseň Mar-
tin jede na bílém koni, vyklusávali na dřevěných 
koních a spoustu dalších aktivit. Děti si zopakova-
ly, jak důležité jsou přátelské vztahy a pomoc bliž-
nímu a potřebnému.

PROJEKTOVÝ DEN
V rámci čerpání peněz z EU máme v každém 

pololetí projektový den. Tentokrát jsme se zamě-

co je noVého V Mš MoraVská chrastoVá
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řili na prevenci dětských úrazů a výchovu ke zdra-
ví. Děti se společně s lektorkou, zdravotní sestrou 
Mgr. Krausovou, seznámily s lidským tělem. Po-
znaly různé techniky vyšetření u lékaře, jak se 
přivolá pomoc kamarádovi, jak se nebát u léka-
ře, vlastnoručně obvázaly nemocného kamaráda 
nebo medvídka. Vyzkoušely si také jak náročná 
je masáž srdíčka – vlastními silami na panáčkovi 
Edovi. A především se naučily vážit si svého osob-
ního zdraví a pochopily, jak je dobré umět druhé-
mu pomoci.

MÁME NOVÉ VYBAVENÍ KUCHYNĚ
Během letních prázdnin byla v MŠ s přispěním 

zřizovatele a místních řemeslníků provedena čás-
tečná rekonstrukce školní kuchyně. Můžeme se tě-
šit z nové podlahy a nerezového vybavení.

Blíží se doba adventu a vánočních svátků. 
Přejeme všem dětem, rodičům, spoluobča-
nům a příznivcům krásné a radostné proži-
tí tohoto slavnostního období a hodně zdraví 
do roku 2020.
Věra Vaňousová, ředitelka MŠ Moravská Chrastová

Ve spolupráci s obcí uspořádala TJ Jiskra Brně-
nec 24. 8. 2019 v areálu sportovního hřiště v Br-
něnci již 6. ročník volejbalového turnaje smíšených 
družstev „O pohár starosty“. Tato akce je součástí 
obecních slavností „Den obce“. Letošního turnaje 
se zúčastnila 4 volejbalová družstva. 1. místo vy-
bojoval ANTIK ze Svitav, 2. místo TJ Jiskra Brně-
nec II, třetí místo pak družstvo Boskovic a 4. místo 
TJ Jiskra Brněnec I. Díky sponzorům byla jednot-
livá družstva oceněna pěknými cenami, vítězné 
pak i putovním pohárem starosty. Diváci přihlíže-
li kvalitním zápasům za pěkného slunného počasí 
a všichni si mohli dopřát chutné občerstvení. Tur-
naj byl, jako každoročně, ukončen přátelským po-
sezením hráčů i některých diváků.

20. 10. 2019 uspořádala TJ Jiskra Brněnec 
ve  spolupráci se Svazem skautů a skautek Brněnec 
již 20. ročník „Brněneckého Megáče“. Letos závod 
běželo 48 závodníků rozdělených do 9 kategorií. 
Trať 5.500 metrů dlouhá s převýšením 158 metrů 
vede terénem na „Padělkách“ směrem na Chras-
tavec a zpět. Start i cíl je ve sportovním areálu 
hřiště v Brněnci. I přes náročnost terénu doběhli  
všichni a nikdo „nezakufroval“. Díky sponzorům 

byli závodníci každé kategorie na prvních třech 
místech odměněni hodnotnými cenami, ostatní 
pak drobným dárkem. Letos také každý obdržel 
upomínkovou medaili a pamětní list k 20. výro-
čí tohoto krosového běhu. O dobré úrovni závodu 
svědčí i fakt, že se ho účastní i závodníci z široké-
ho okolí.

Součástí „Brněneckého Megáče“ je také již 2. ro-
kem závod pro malé děti „Megáček“. Tato trať je 
obzvlášť pečlivě vyznačena, aby se děti dobře ori-
entovaly. Předškoláci běží většinou sami, men-
ší děti třeba i v doprovodu rodičů, ale všichni se 
sportovním nadšením. Letos se na trať dlouhou 
450 metrů vydalo 8 závodníků, z nichž nejmladší 
měl jen cca 2 ½ roku. Všichni malí závodníci byli 
odměněni pěknými cenami.

Při TJ Jiskra Brněnec vznikl nový oddíl Malé 
kopané. V letošním roce se členové tohoto oddí-
lu zúčastnili turnaje v Malé kopané ve Březové 
nad Svitavou. V příštím roce nás budou reprezen-
tovat i v lize Malé kopané Blansko.

Mgr. Alena Popelková

tj jiskra brněnec
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Vlčata pečou
Naši nejmladší členové oddílu „vlčata“ se pustili 

do vánočních příprav. Za úkol mají upéct perníč-
ky. Hoši válí těsto, vykrajují figurky a trouba vydá-
vá voňavé svědectví, že se opravdu blíží Vánoce. 
Naši cukráři jsou do práce tak zapálení, až jim hoří 
tváře. Na jejich výtvarné dílo dohlíží sestra Mo-
nika Lžičařová a sestra Mariana Novotná. Zhruba 

za dva týdny bude následovat druhá etapa cuk-
rářské výroby, zdobení. Tady se už zapojí i star-
ší skauti a také dospělí vedoucí. Výsledek našeho 
snažení se bude prodávat na Jarmarku a předvá-
nočních akcích v Brněnci. Výtěžek z prodeje věnu-
jeme i letos na podporu výstavby školy v severní 
Indii, v Malém Tibetu.

Desátý Muzlov se vydařil
S několika dobrovolníky se pustil do záchrany 

této památky s holýma rukama, téměř pět minut 

po dvanácté, a způsobil tak malý zázrak. Na Muz-
lově dnes zdraví kolemjdoucí i jedoucí poutníky 
krásná zrenovovaná kaple sv. Františka Xaverské-

ho. Závěrečný a rozhodný podíl na renovaci má 
město Březová nad Svitavou, kterému kaple i po-
zemek patří. Díky za to! Mohli jsme tak letos spo-
lečně oslavit 10. výročí obnovy kaple. 

I my skauti jsme přiložili ruce k dílu a po celých 
deset let se snažíme udržet obnovenou tradici 
pouti k této památce zasvěcené patronu misioná-
řů. I ta letošní desátá se vydařila.

V roce 2020 čeká skauty velký závod
V příštím roce čeká naše chlapce obhajo-

ba čelných umístění v celorepublikovém závodě 
skautské všestrannosti. „Lobinův závod“ se koná 
každým druhým rokem. Je náročný nejen pro sa-
motné soutěžící, ale i pro dospělé činovníky. Proto 
jsme začali s přípravou již od letošního září. Vlča-

30. oddíl skaUtů
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ta i skauti trénují zejména vaření, znalosti příro-
dy a další dovednosti ze skautské praxe. Kluci jsou 
šikovní, šance na dobré umístění jsou před námi. 
Držte nám palce. I my skauti jsme přiložili ruce 
k dílu a po celých deset let se snažíme udržet ob-
novenou tradici pouti k této památce zasvěcené 
patronu misionářů. I ta letošní desátá se vydařila.

Jak bylo v Norsku
Náš starší bratr, Michael Matějka, student VŠ, 

prozradil našim hochům své zážitky z tříměsíčního 
pobytu v Norsku. Na oddílové besedě s promítá-
ním fotografií jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vostí o skandinávské zemi a její přírodě.

Poznáváme svůj kraj
Na konci letošního října vyrazil náš 30.oddíl 

skautů na poznávací výpravu do okolí České Tře-
bové. Město železničářů, Jan Perner, park Javorka 
a krásné okolní lesy s Kozlovským vrchem, rozhled-
nou a vzpomínkou na malíře Maxe Švabinského. 
Zpáteční cesta nás poučila o zajímavostech příro-

dy semanínských lesů a jejich obyvatelích. Čtrnáct 
našlapaných kilometrů se nám hodilo do plnění 
odborky “Cestovatel“. Žijeme v krásném kraji.

Vzpomínka na 17. listopad
V neděli 17. listopadu 2019 si skautské oddí-

ly v Brněnci připomněly kulaté výročí Sametové 
revoluce a návrat k demokracii. Události, kte-

ré mimo jiné umožnily obnovu českého skautin-
gu po posledním umlčení. Nám skautům daly 
opět svobodu. Odpoledne začalo v Lidovém domě 
promítnutím filmového dokumentu a vernisá-
ží výstavy o událostech v listopadu 1939 a 1989. 

Lampionový průvod prošel obcí ke Skautské 
lípě, kde po krátkém programu ukončily sváteč-
ní odpoledne Československá hymna a „Modlitba  
pro Martu“.

Poděkování patří hudebnímu triu Karla Strii 
z Letovic za doprovod a všem, kteří si přišli při-
pomenout významný mezník novodobých dějin  
naší země.

Jan Datinský
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Turistický oddíl byl založen na Valné hroma-
dě 30.11.2016 v Moravské Chrastové v Lidovém 

domě v malém sále v 19:15 hod, kde byl zvolen 
výbor v tomto složení: Předseda – Ondřej Kozák, 
náměstek – Miloš Straka a jednatel – Mgr. Ale-
na Popelková. Celkem Turistický oddíl uskutečnil 
13 akcí, z toho 2 akce ještě před založením, na kte-
rých se celkem zúčastnilo 344 účastníků při prů-
měrné účasti 26 občanů.

Nejvíce účastníků mají dvě pravidelné akce, 
první sobotu v listopadu – Rabštejnský kocour 
s celkovou účastí 146 turistů a výstup na Padělku, 
který se koná vždy 30. prosince, absolvovalo cel-
kem již 115 účastníků.

Ondřej Kozák

S potěšením můžeme konstatovat, že se mezi 
veřejností staly vyhledávanými akce pořádané 
Sborem dobrovolných hasičů Vitka Brněnec.

Dílny VELIKONOČNÍ HRANÍ a podzimní DÝŇO-
HRÁTKY si našly své příznivce různých věkových 

kategorií, kteří nám zůstávají věrni a přivádě-
jí s sebou i nadšence kreativní tvorby z okolních 
obcí. Velký sál Lidového domu se tak 2x do roka 
mění ve velkou dílnu plnou přírodnin, materiálu 
ke tvoření a pracovitých lidiček.

Je libo něco dobrého k zakousnutí? Ani to není 
problém. V našich dílnách si můžete dát přímo 
v sále již tradiční občerstvení, posedět u voňavého 
nápoje, sledovat, jak pod rukama malých i velkých 
vznikají krásné dekorace, popovídat si se známý-
mi, nebo poslouchat hudbu.

Na tom, aby se obě akce mohly uskutečnit 
v co možná nejmenším nákladu pro účastníky, 
nám pomáhá dotací Obec Brněnec, za což jim 
za všechny tvořílky děkujeme.

Jaroslav Nečas, předseda SDH Vitka Brněnec

z činnosti sdh Vitka brněnec

tj jiskra brněnec – tUristický oddíl
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Zveme děti všech věkových kategorií, aby při-
šly do knihovny a zapojily se do čtenářské sou-

těže Co kniha to perla. Soutěž potrvá od ledna 
2020 po celý rok. V jejím průběhu budou mít děti 
možnost přečíst vybrané knihy označené per-
lou, odpovědět na otázky a získat celou šňůru pe-
rel. Nejpilnější čtenáři budou navíc ohodnoceni 
na slavnostním vyhlášení po ukončení soutěže.

Najde se někdo, kdo překoná vítěze s 19 perlami 
z posledního kola soutěže, která u nás probíhala 
v roce 2014?

Na soutěžící se těší 
Zdena Ivanovová a Monika Lžičařová

co kniha, to perla

Tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná nezisko-
vou organizací Charita Česká republika patří mezi 
největší humanitární sbírky v naší zemi. Skautské 
oddíly podpoří v Brněnci „koledování“ i v následu-
jícím roce 2020 pod záštitou obce a Charity Svi-
tavy. Skupinky koledníků vás navštíví v neděli  
5. 1. 2020.

Naše obec spadá do působnosti oblastní Chari-
ty Svitavy. Větší část vybrané částky tedy zůstává 
pro potřebu našeho regionu, menší část se pře-
rozděluje podle klíče pro celostátní a zahraniční  
pomoc.

Při minulé sbírce se v Brněnci vybrala částka 
27.868,- Kč. Veškeré informace o sbírce najdete 
průběžně na webových stránkách Charity Svitavy. 
Skauti a skautky se těší na vaši přízeň a na společ-
ně vykonaný dobrý skutek pro potřebn

Jan Datinský

tříkráloVá sbírka 2020 V brněnci

Vánoční a novoroční svozy odpadu 2019 – 2020
svozový den skutečný termín

úterý  24. 12. 2019 sobota 21. 12. 2019
středa 25. 12. 2019 sobota 28. 12. 2019
čtvrtek 26.12. 2019 čtvrtek 26. 12. 2019

středa 1. 1. 2020 sobota 4. 1. 2020
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kalendář připraVoVaných akcí

6. 12. 13.00 Setkání důchodců v Lidovém domě – Obec Brněnec

7. 12. 17.00 vánoce v Brněnci u oBecního úřadu – Obec Brněnec

11. 12. 15.00 StaročeSké  vánoce v Lidovém domě  
a den otevřených dveří v ZŠ Brněnec

11. 12. 17.45 čeSko Zpívá koLedy u oBecního úřadu – Skauti

21. 12. 7.46 BetLémSké SvětLo – nádraží Březová n.S. – Skauti

21. 12. 17.00 cimBáLová muZika a. StehLíka v evangeLickém koSteLíčku

23. 12. 9.00 - 12.00 BetLémSké SvětLo ve veStiBuLu oBecního úřadu – Skauti

24. 12. 10.00 - 11.00 BetLémSké SvětLo – kapLe Sv. FrantiŠka XaverSkého  
na muZLově – Skauti

24. 12. 15.00 - 16.00 koSteL Sv. BartoLoměje ve BřeZové,  
vánoční BohoSLužBa S koLedami i pro děti

30. 12. 13.30 předSiLveStrovSký výStup na paděLku – TJ Jiskra Brněnec

1. 2. divadeLní BáL – DS E. Vojana

15. 2. haSičSký pLeS – SDH Moravská Chrastová

podrobné inforMace na plakátech

obec brněnec Má Možnost se připojit k okresníMU 
sYstéMU průběžného Měření rYchlosti V obci. 

do systému jsou zatím přihlášeni: svitavy, opatov a březová nad 
svitavou. rada obce brněnec se na vás obrací s žádostí o vyjádření:

souhlasím se zavedením systému průběžného měření 
rychlosti v obci brněnec     ano    ne

anketní lístky odstřihněte a vložte do schránky nebo odevzdejte 
v kanceláři oÚ do 10.1.2020.


