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Vážení spoluobčané,
i když většina z vás má v tomto čase myšlen-

ky trochu jinde než obvykle, přesto si Vás dovoluji 
informovat o dění v naší obci, tak, jak jste zvyk-
lí. I nejvýznamnější křesťanské svátky Velikonoce 
jsme prožili výrazně jinak, než kdykoli předtím. 
Rovněž řádné zasedání ZO bylo z pochopitelných 
důvodů odloženo. Uskuteční se v náhradním ter-
mín a za podmínek, které respektují mimořád-
nou situaci nouzového stavu. Zrušeno muselo být 
i několik tradičních kulturně společenských akcí 
v obci.

Hned v úvodu však chci poděkovat a složit po-
klonu těm mnoha z vás, kteří jste v předešlých 
i současných dnech osvědčili svou sounáležitost 
s těmi, kteří v nastalé situaci potřebují tu drobnou, 
tu větší pomoc (viz. OBČASNÍK str. 16).

Zastupitelstvem schválený rozpočet obce na rok 
2020 počítá s řadou významných aktivit. S čím ale 
rozhodně nepočítal je současná mimořádná celo-
světová pandemická krize. Ta bude mít mimo jiné 
i vliv na naplňování rozpočtovaných příjmů obce. 
I tak se budeme maximálně snažit plánované ak-
tivity realizovat.

Největší probíhající stavební činností je rekon-
strukce stávajících a výstavba nových chodníků 
v obci. První část v Mariánském údolí byla v pod-
statné míře provedena už na podzim r. 2019. Do-
končovací práce budou provedeny do začátku 
května. V tu dobu bude v úseku nového chodníku 
až po Lidový dům pokládán na zdejší silnici III. tř. 
nový asfaltový koberec. Se žádostí o jeho spolufi-
nancování jsme uspěli na Pardubickém kraji. Toto 
považujeme za velký úspěch. Cena je přibližně 
2 mil. Kč.

Ve vysokém stupni rozpracovanosti je obdob-
ná rekonstrukce stávajících a výstavba nových 

chodníků v místní části Brněnec. I na zdejší silnici  
II. tř. jsme podali žádost na Pardubický kraj o spo-
lufinancování rekonstrukce povrchu a to v délce 
od konce obce ve směru na Bělou nad Svitavou, 
až po most přes řeku Svitavu. Usilovně jednáme 
o podpoře tak, aby se náš záměr podařilo uskuteč-
nit ještě v letošním roce. Odhadovaná cena je oko-
lo 5 mil. Kč.

Další zásadní část rekonstrukcí a výstavba no-
vého chodníku ve směru na Chrastovou Lhotu už 
byla také zahájena. Zatím byly položeny inženýr-
ské sítě. Pod budoucí chodník je nainstalováno 
i potrubí kalové kanalizace pro připojení Chrasto-
vé Lhoty na naši čistírnu odpadních vod. Následně 
dojde k výstavbě vlastního tělesa chodníku a na-
pojení na stávající chodník v Moravské Chrastové. 
Rovněž ten bude v podstatné míře zrekonstruo-
ván. Tato část výstavby je mimořádně náročná pro 
její souběh se silnicí I/43. Celý projekt rekonstruk-
ce chodníků je významně dotován ze SFDI (Státní 
fond dopravní infrastruktury) a podléhá specific-
kým pravidlům, která neumožňují obnovit všech-
ny chodníky v obci. Úseky, které nebudou v rámci 
této akce zrekonstruovány, bude obec na své ná-
klady opravovat později sama.

V oblasti obecních bytů již letos došlo k rekon-
strukci jednoho bytu v č.p. 104 a probíhá podstat-
ná přestavba druhého bytu, rovněž v tomto domě. 
V rozpočtu je počítáno i s opravou zadního traktu 
bytového domu č.p. 40. Ještě nyní na jaře je počí-
táno s dlouho přislíbenou výměnou střechy na by-
tovém domě č.p. 37 v Brněnci.

V souvislosti s pracemi na chodnících podél sil-
nice I/43 jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic 
Pardubického kraje o souběžné provedení rekon-
strukce povrchu této silnice. ŘSD má v programu 
obnovit povrch od hranic Jihomoravského kra-

zpráVa o dění V obci
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je až po Březovou nad Svitavou včetně. Pokud se 
všechny naše záměry v této oblasti podaří splnit, 
bude v obci Brněnec celá silniční síť s novým povr-
chem. Další velkou položkou v rozpočtu obce je vý-
stavba tělocvičny formou přístavby u ZŠ v Moravské 
Chrastové. V současné době probíhá výběrové říze-
ní na dodavatele stavby. Náklady na tuto výstavbu 
bude nezbytné částečně krýt i formou úvěru. Od-
hadované náklady se pohybují mezi 30-40 mil. Kč. 
V případě hladkého průběhu přípravy a výstavby 
by mohla tělocvična být do jednoho roku dokon-
čena. Pokračují i práce na postupném zprovozně-
ní sportovního a rekreačního areálu koupaliště. 
Po skončení „coronavirové doby“ budou opět ve-
řejnosti dány k užívání stávající prvky dětského 
hřiště a nově potom písková hřiště na volejbal,  
kopanou a petanque.

V plném proudu je přestavba nové hasičské 
zbrojnice v Brněnci. V součinnosti s MAS (Místní 
akční skupina Svitava) a IROP (Integrovaný regio-
nální operační program) jsme na ni získali dotaci 
5,35 mil. Kč. Po dokončení bude poskytovat od-
povídající zázemí naší Jednotce sboru dobrovol-
ných hasičů. Kolaudace je plánována na začátek 
roku 2021, ale vzhledem k postupu prací věřím, 
že bude dokončena dříve. 

Ve spolupráci s pracovníky VHOS Mor. Třebo-
vá bylo také zahájeno čištění prostoru prame-
niště a práce na obnově oplocení kolem něj tak,  
aby byly splněny všechny hygienické a bezpeč-
nostní požadavky.

Naše školy využívají nečekaně nařízené přeru-
šení provozu k úpravám a opravám svých budov.

V „Mateřské škole Brněnec“ v Mor. Chrastové 
bude zateplena část vnějšího pláště budovy. V ma-
teřské škole „U dvou sluníček“ v Brněnci se pracu-
je zejména na úpravách vnitřních prostor a bude 
opraven zadní trakt oplocení. V budově Základní 
školy č. 28 v Brněnci se chystá další etapa oprav 

sociálního zařízení. Připraven je i projekt na úpra-
vu vnitřních prostor školní jídelny. Na jeho prove-
dení budeme žádat o dotaci. V případě úspěchu se 
s realizací počítá v roce 2021.

Máme vypracovanou stavební dokumentaci na 
kompletní rekonstrukci „Kulturní chaty v Chras-
tové Lhotě“. Požádali jsme o dotaci a v 1. vlně 
jsme byli úspěšní. Bohužel v 2. kole byl náš pro-
jekt vyškrtnut. Budeme dál hledat cestu, jak získat 
prostředky na rekonstrukci a přestavbu tohoto za-
řízení v krásném prostředí.

Prostřednictvím dotace z MÍSTNÍ AKČNÍ SKU-
PINY SVITAVA (MAS) připravujeme pokračování 
rekonstrukce vnitřního zázemí Lidového domu. 
Z tohoto zdroje bychom rádi získali i finanční pod-
poru na obnovu naučné stezky v lokalitě Brněnec 
nad Doubkovou skálou. Ta by měla být napoje-
na na západní straně na Bělou nad Svitavou a na 
severní na Březovou nad Svitavou. Obsahovat by 
měla asi sedm informačních zastavení a dvě vy-
hlídky s posezením. Realizace obou těchto akcí 
by pak měla proběhnout v roce 2021. Z programu 
Pardubického kraje „Malý Leader“ požádáme o fi-
nanční příspěvek na přestavbu schodiště, které je 
v havarijním stavu a umožňuje vstup přes zimní 
zahradu do zasedací a oddací síně obecního úřa-
du. Připravováno je ještě několik dalších drobněj-
ších záměrů.

Na základě jednoznačných výsledků ankety 
mezi občany jsme na Městském úřadě ve Svita-
vách zaregistrovali žádost Obce Brněnec na prů-
běžné měření rychlosti v obci na silnici I/43.

Podle písemných dokladů Ředitelství silnic 
a dálnic Pardubického kraje by ještě v 1. pololetí 
roku 2020 mělo dojít na opravu vozovky u obou 
míst pro přecházení v blízkosti ostrůvků na silni-
ci I/43.

Částečné omezení pohybu našich občanů si vy-
žádají následující stavební a údržbové práce:
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• oprava železničního přejezdu  
v Březové nad Svitavou 25. – 26. 4. 2020

• oprava železničního přejezdu  
v Moravské Chrastové 8. - 17. 8. 2020

• přestavba mostu u Penamu  
cca srpen – září 2020
Dovedení výše zmíněných záměrů až do jejich 

úspěšného provedení v sobě zahrnuje mnoho 

úsilí, práce, vyjednávání celé řady lidí a to čas-
to dokonce opakovaně. Vedle poctivé práce za-
městnanců obce a firem je pro nás důležitá pomoc 
mnoha dalších ochotných lidí. Mezi ně patří i za-
stupitelé od úrovně Městského úřadu ve Svitavách 
až po členy Parlamentu ČR. Jeden z nich, pan ing. 

Martin Kolovratník (ANO), poslanec Parlamen-
tu ČR a zároveň zastupitel PK, navštívil naši obec 
20. dubna. Informoval o svých iniciativách a návr-
zích v parlamentu v oblastech dopravy a výstavby. 
Na programu byla i spolupráce s obcí v otázkách 
dotační strategie. Pan poslanec se významně an-
gažuje i v řešení problematiky rychlostních silnic 
R 35 a R 43.

Závěrem vám všem přeji, ať současnou výjí-
mečnou dobu přečkáte ve zdraví a pokud možno 
s optimismem. Společně s Vámi se těším na dobu, 
až úsměvy při setkání nebudou zakrývat roušky.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

Nouzový režim navenek výrazně ovlivnil fungo-
vání i našeho OÚ. Jeho chod je však ve své pod-
statě plně zachován. Pro veřejnost má ovšem jistá 

omezení. Proto vás prosím, využívejte maximálně 
ke komunikaci elektronické kontakty, které nalez-
nete na našich webových stránkách. Případně vo-

informace o chodu oÚ V době karantény

kozakova
Poznámky k textu
vámi
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Místní poplatky v roce 2020
Také pro letošní rok platí, že tiskopis „Přiznání 

k poplatku za svoz odpadů a k poplatku za psa“ se 
do schránek neroznáší a je nutné ho vyplnit, když 
v rodině nastane změna tzn., odstěhování, přistě-
hování, narození, úmrtí, úhyn psa nebo nově poří-
zený pes. Tiskopis je ke stažení na obec.brnenec.cz 
(vyplněný je možné poslat mailem na e-podatel-
na@brnenec.cz) nebo ho lze vyzvednout na Obec-
ním úřadu.

Výše poplatku pro rok 2020 za svoz odpadu je 
550,- Kč za poplatníka. Poplatek za jednoho psa 
v rodinném domě činí 150,- Kč, v bytovce 500,- Kč 
a u osob starších 65 let 200,- Kč. U druhého a dal-
šího psa je poplatek navýšen. Poplatek lze hra-
dit na pokladně Obecního úřadu nebo na účet 
1283433379/0800 (do zprávy pro příjemce jméno 
a číslo domu). S úplným zněním vyhlášek o míst-
ních poplatcích se můžete seznámit na obec.br-

nenec.cz/Právní předpisy obce nebo na nástěnce 
ve vestibulu obecního úřadu.

Pytlový sběr plastu a papíru
V nejbližších dnech zahájíme pytlový sběr 

plastu a papíru z rodinných domů. Pytle na tří-
děný odpad obec zakoupila a do všech domů bu-
dou rozvezeny zdarma v počtu 3 ks na plast a 2 ks 
na papír. Po jejich vypotřebování budou další pyt-
le k dispozici na Sběrném dvoře. Do pytlů se budou 
ukládat odpady ve stejném složení jako do kontej-
nerů, pouze papírové kartony odevzdávejte přímo 
ve sběrném dvoře nebo vyhoďte do kontejneru 
na papír ve svém okolí. Datum svozu vyhlásíme 
vždy rozhlasem. Bytové domy budou mít i nadále 
ve své blízkosti na ukládání vytříděných plastů, pa-
píru, bioodpadu, skla a olejů dostatečné množství  
příslušných kontejnerů. 

Eva Kozáková

zpráVy z obce

V přípravě D43 dosud není definitivně rozhod-
nuto o trasování jižní části v úseku Brno-Bořitov, 
protože probíhá aktualizace Zásad územního roz-
voje Jihomoravského kraje, u které se předpoklá-
dá její schválení krajským zastupitelstvem letos  
v září. Záměr trasování severní části v úseku Bo-
řitov-Svitávka (vč. napojení na D35) byl schválen 

Centrální komisí MD ČR na konci listopadu 2019, 
s tím, že tento úsek bude v kategorii S (tj. s ma-
ximální rychlostí 110 km/hod) a bude veden po 
stávajícím tělese tzv. Hitlerovy dálnice. Na zákla-
dě tohoto rozhodnutí probíhá příprava zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

jak to Vypadá s VýstaVbou dálnic d35 a d43?

lejte na tel.: 461 523 238. Pokud je k vaší záležitosti 
nutná osobní návštěva OÚ, platí obvyklé úřední 
hodiny (pondělí a středa vždy 8 až 11:30 a 12:30 
až 17 hodin). Mimo úřední hodiny, se prosím vždy 
předem telefonicky nebo elektronicky objednejte 
a smluvte si schůzku na konkrétní čas.

Do budov je dovolen vstup jen se zakrytý-

mi ústy a nosem. Pouze tak dokážeme zajistit co 
možná nejbezpečnější pracovní prostřední pro nás 
všechny a tím dlouhodobě zajistit služby pro vás,  
naše občany.

Věříme, že brzy budeme moci opět poskytovat 
služby bez jakéhokoliv omezení.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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Druhé pololetí školního roku je již v plném prou-
du a na Základní škole Brněnec proběhla a také 
proběhne široká škála zajímavých akcí, ať už se 
jedná o soutěže či exkurze nebo výlety.

Sotva se nám druhá polovina školního roku 
rozběhla, tak naši žáci devátého ročníku zavíta-
li na Integrovanou střední školu v Moravské Tře-
bové, kde se hravou formou seznámili s aktuální 
nabídkou učebních a studijních oborů. Také si zde 
například vyzkoušeli, jak zajistit daktyloskopickou 
stopu nebo vyskládat část střešní krytiny. V tradič-
ním vědomostním kvízu ukořistili krásné 3. mís-
to. Z hlediska kariérového poradenství pro žáky 
byla přichystána Chemická show, se kterou Střed-
ní průmyslová škola v Pardubicích objíždí základní 
školy a zatraktivňuje studijní obory úzce souvise-
jící s chemií. Ta bývá často neprávem strašákem 
pro mnohé žáky základních, ale i středních škol.

Naopak velmi oblíbeným předmětem bývá tě-
lesná výchova a ani zde děti rozhodně nezahále-
ly. Při příležitosti vydávání pololetního vysvědčení 
byl uspořádán florbalový turnaj pro žáky 4.-9. roč-
níku, kdy se vítězové turnaje ve finále utkali 
s týmem učitelů. V tomto sportovním souboji do-
kázali, že se na 1. místě umístili oprávněně. Oce-
něn byl také nejlepší střelec a nejlepší brankář. 
V únoru naši žáci absolvovali lyžařský výcvikový 
kurz ve Zdobnici v Orlických horách. Některé děti 
se tohoto kurzu zúčastnily již po několikáté a zdo-

konalily zde svůj lyžařský um. Jiné stály na lyžích 
úplně poprvé a získaly tak cenné základy pro roz-
víjení svých schopností.

Naši pedagogové se věnují dětem i v době vol-
ného času a prázdnin žáků. Pro zájemce byly 
uspořádány dva výlety v době pololetních a jar-
ních prázdnin. V Brně žáci navštívili světově zná-
mou výstavu Poklad Inků, jež se věnovala dějinám 
již zaniklé civilizace Inků, která se dříve rozkládala 
na území dnešního jihoamerického Peru. Dalším 
bodem výletu byl JumpPark s rozličnými tram-
polínami, opičími dráhami nebo 3D basketbalem. 
V rámci druhého výletu jsme navštívili Městskou 
knihovnu ve Svitavách, kde nás paní lektorka pro-
vedla tématikou komiksu. Závěrem si děti zkusily 
samy komiksovou postavu nebo dokonce i příběh 
vytvořit. Výlet jsme zakončili na krytém zim-
ním stadionu, kde většina z nás stála pro letošek 
na bruslích úplně poprvé a zřejmě i naposledy, je-
likož zima se s námi pomalu, ale jistě loučí.

Také hudební a divadelní tvorba je nedílnou 
součástí učebních osnov. Pro žáky 8. a 9. roční-
ku bylo určeno cizojazyčné divadelní představení 
ve svitavském multikulturním centru Fabrika ne-
soucí název The Onlines. Divadlo žákům zpestřilo 
výuku tohoto jazyka a odpočali si od “šprtání“ slo-
víček nebo gramatických struktur. Životem legend 
divadelní scény 20. století nás provedla dvoučlen-

zŠ brněnec
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ná skupina Marbo, která žákům přiblížila tvorbu 
Osvobozeného divadla a divadla Semafor. Schvál-
ně, pamatujete si ze školy, co znamená zkratka 
Semafor? Přece SEdm MAlých FORem. Společně 
jsme si zde připomněli hity jako Život je jen náho-
da, Pramínek vlasů, Marnivá sestřenice nebo Nebe 
nad zemí.

Člověk je od přírody tvor soutěživý. Svoje zna-
losti či schopnosti měly děti možnost poměřit 
v různě zaměřených soutěžích a soubojích. Mi-
mořádného úspěchu zaznamenali žáci 1. stup-
ně v oblastním kole přehlídky dětských recitátorů 
ve Svitavách. V silné konkurenci jsme v letošním 
roce obstáli na jedničku. V nulté kategorii byl oce-
něn Petr Škranc a postoupil tak do okresního kola. 
Petr navíc za svůj výkon dostal cenu laskavého di-
váka, pro kterou hlasují ostatní vystupující děti. 
Čestné uznání poroty pak obdrželi v první katego-
rii Jan Kaderka a Lukáš Vrobel. Každoročně se naši 

žáci účastní soutěže s názvem Finanční gramot-
nost, která testuje znalost finanční matematiky. 
Na 1. příčku v okresním kole dosáhli žáci 8. třídy 
– A. Veit, K. Chlup, J. Ježová, v následujícím kraj-
ském kole se umístili na krásném 4. místě. Le-
tos poprvé se vybraní žáci zúčastnili zemědělské 
olympiády, která byla formou online, kdy žáci ře-
šili úkoly sami doma pomocí počítače a internetu. 
Všichni 3 zúčastnění žáci: P. Janků, J. Hájek i K. Ou-
jezdská se umístili v první třetině výsledkové lis-
tiny. Naši žáci se také účastní různých výtvarných 
soutěží, například nedávno tvořivý kroužek Šikov-

né ruce přispěl svými výtvory do soutěže s názvem 
Pohádky Boženy Němcové, kdy žáci hravě a s fan-
tazií ztvárňovali pohádky jako Čert a Káča nebo 

O kohoutkovi a slepičce. Všem výše zmíněným 
soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspě-
chů i nadále.

Vzhledem k současné situaci výskytu koronavi-
ru v České republice byla všechna školská zařízení 
(s vyjímkou některých mateřských škol) až do od-
volání uzavřena. Bohužel zatím není jasné, kdy se 
děti vrátí zpět do školních lavic, proto byla zave-
dena tzv. výuka na dálku neboli online. Učivo pro 
žáky 1. stupně najdete na webových stránkách 
školy, 2. stupeň má k dispozici studijní materiály 
na třídních mailech. V případě potřeby rodiče mo-
hou vyučující kontaktovat maily nebo telefonicky 
a zkonzultovat vše, co je třeba. A co nás v nejbliž-
ší době čeká? Začátkem dubna, přesně 7.4. 2020 
proběhl zápis do 1. třídy s Machem a Šebestovou 
v budově základní školy v Brněnci 28, který se ko-
nal bez přítomnosti dětí. V mateřských školách se 
uskutečnily na toto téma besedy výchovné po-
radkyně a paní učitelky 1. třídy, více informací je 
také uveřejněno na webu naší školy. Žáky 9. roč-
níku čeká jejích první větší životní zkouška, a to 
přijímací zkoušky na střední školy či učiliště, ter-
mín a způsob přijímacích zkoušek se bude odvíjet 
od aktuální situace. Držíme palce při přijímacích 
zkouškách a děkujeme všem rodičům za spoluprá-
ci při vzdělávání dětí v této nelehké situaci.

Andrea Dvořáková
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Zápis na nečisto
Jak to tak bývá, každým rokem se v MŠ koná  

„Zápis na nečisto“. Tento zápis je určen všem dě-
tem, kteří se chystají k zápisu do 1. třídy ZŠ. Zápis 
proběhl 18. února 2020 v odpoledních hodinách, 
aby se ho mohli zúčastnit i rodiče. Před zápisem se 

děti dozvěděly, co vše by měly umět a znát při ná-
stupu do 1. třídy. Jelikož paní učitelky s dětmi prů-
běžně vše trénovaly, děti se neměly čeho obávat. 
Děti byly rozděleny do čtyř skupin a poté i ke sto-
lečkům. Každý stoleček měl jiný úkol. Děti měly do-
statek času si vše promyslet, aby mohly odpovídat 
na dané otázky. U prvního stolečku děti procviči-

ly geometrické tvary, barvy, prostorovou orientaci 
a také nám zazpívaly oblíbenou píseň nebo zare-
citovaly báseň. U druhého stolečku se děti před-
stavily, řekly své bydliště, rok narození, nakreslily 
postavu se správným úchopem tužky. A u další-
ho stolečku si procvičily zavazování tkaniček 
a paní učitelka dávala dětem jednoduché otázky,  
na které děti měly odpovídat. U posledního stoleč-
ku byl pro děti připraven obrázkový materiál s po-
hádkami. Děti vyprávěly dle vlastní fantazie nebo 
s touto nápovědou.

Po splnění těchto úkolů byly děti obdarová-
ny pracovní knihou, pamětním listem, bubli-
fukem, stojánkem s motýlkem, tužkou, gumou  
a sladkostmi.

Děti byly snaživé. A pokud se něco nepovedlo, 
nevadí, k zápisu do ZŠ se vše doučí.

Masopustní karneval – radujeme se, 
tancujeme, užíváme si.

V pátek 28. února se v MŠ U Dvou sluníček ko-
nal „Masopustní karneval“. Děti už od rána chodi-

z mateřské Školy u dVou sluníček 
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ly v různých převlecích a kostýmech. Viděli jsme 
např. kostým – netopýra, vlka, kočičky, dinosaura, 
tygříka, Scooby doo, postaviček z Tlakové patroly, 
policisty,… Paní ředitelka přišla v kostýmu pirá-
ta, paní učitelka Lucka přišla za ledního medvěda, 

paní asistentka Iva šla za vitamín, paní asistentka 
Pavla za starou babičku, paní učitelka Barunka Z. 
šla za indiánku.

Ještě před samotným karnevalem šly děti péct 
koblížky. Těsto měly již přichystané a děti z něho 
pomocí skleničky vykrajovaly kolečka, které daly 
péct do trouby.

Poté už na děti čekaly přichystané úkoly: háze-
ní papírových kruhů na slona, skládání šaška (čás-
ti těla), dávání barevných kuliček pomocí pinzety 
na správnou barvu lžičky, dávání míčku do díry pa-
pírového tácku, trefování se míčku (pomocí hole) 
do zajíčka a fotokoutek, kde se děti fotily. Ke kon-
ci děti dostaly frkačky, balónky a tancovaly s nimi 
na různé písničky. Na závěr se děti občerstvily ja-
hodami a výbornými koblížky, které si upekly.

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na zápis 
do Mateřské školy U Dvou sluníček na školní 
rok 2020-2021. Proběhne v pondělí 11.5.2020, 
od 9:00 do 15:00 hod., v ředitelně MŠ.

Jarmila Homolková, ředitelka MŠ U Dvou sluníček
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I konec zimy byl v MŠ plný veselých zážitků. Po-
hádky O Sněhurce, Hastrmánkovo jaro se všem 
dětem líbily. Únorový karneval ukončil masopust-
ní období a těšili jsme se na návštěvu knihovny, 
na plavecký výcvik a návštěvu 1. třídy. Preventivní 
opatření vlády ČR, které vedlo k dočasnému přeru-
šení provozu MŠ, nám akce posunulo. Těsně před 
uzavřením jsme s dětmi prožili velmi aktivní a pra-
covní projektový týden.

Povolání a řemesla  
– týden v naší školce

Toto velmi zajímavé téma plné aktivit, prožitko-
vého učení a zábavy jsme si všichni naplno užili.

První den jsme se stali zahradníky. Pracovali 
jsme s hlínou v rukavicích a zasadili hlízky čtyřlíst-
ků pro maminky. 

V úterý jsme navštívili místní kadeřnictví Simo-
ny Fialové. Paní kadeřnice nám ukázala vybavení, 
které ke své práci potřebuje. Navíc nám předved-
la názornou ukázku a našeho kamaráda Dominika 
ostříhala. Za odměnu dostala paní kadeřnice Řád 
zlatých nůžek.

Ve středu se z naší školky linula vůně peče-
ných muffinů. Za pomoci cukrářky Jiřinky Chladi-
lové děti vážily suroviny na těsto, ušlehaly krém 

a každý si svůj muffin ozdobil lentilkami, marcipá-
nem nebo barevným sypáním. Samozřejmě jsme 
i ochutnávali.

Následující den jsme vyrazili na poštu. Děti už 
ve školce namalovaly spoustu obrázků pro paní 
učitelky Sáru a Janu. Na obálky s obrázky jsme 
koupili a nalepili známky a vhodili do poštov-
ní schránky. Těšíme se na odpověď od nastávající 
maminky Sáry a od dětí z Letovické školky.

Závěr týdne patřil povolání zedníků a konstruk-
térů. Postavili jsme krásné stavby z cihel a kostek, 
předškoláci, coby konstruktéři, sestrojili důmysl-
nou kuličkovou dráhu z papírových ruliček.

Všechny připravené aktivity děti zaujaly, vy-
zkoušely si práci dospělých a zjistily, že stále platí 
přísloví: ,,BEZ PRÁCE, NEJSOU KOLÁČE“.

Přejeme všem rodičům i dětem zdraví a těšíme 
se na všechny co nejdříve.

Informace o zápisu do MŠ na další školní rok bu-
dou na webových stránkách školky nebo na tele-
fonním čísle 739 085 448.

ředitelka MŠ Věra Vaňousová
učitelka Tereza Fialová

co je noVého V mŠ moraVská chrastoVá
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Zima je pro nás skauty někdy dlouhá. Než se 
dočkáme jarního sluníčka, vyplňujeme čas různý-
mi akcemi. Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu 
v místní základní škole, kde prověřujeme naši fy-
zickou zdatnost a pohybové schopnosti.

No žádná sláva, stále je co dohánět. Mimo cvi-
čení, míčové hry a štafety procvičujeme i pořado-
vou přípravu, která ke skautingu patří. A klukům 
to jde, musíme je pochválit.

Teplejší zimní dny nás přece jen vytáhly do pří-
rody. Cílem jedné oddílovky byl přesun na základ-

nu Palouček, kde starší družina přespávala. Mladší 
vlčata nás dohnala druhý den dopoledne. Tou-
to společnou výpravou jsme si připomněli svátek 
skautů, tak zvaný Den sesterství nebo také Den 
přátelství. Slaví se pravidelně 22. února. Je to den 
narození zakladatele světového skautingu R. B. 
Powella a též jeho ženy Olave. Večer na chatě jsme 
si povídali o životě obou zakladatelů, zahráli jsme 
si hry a naučili se vázat „uzel přátelství“. Druhý den, 

co skauti jeŠtě dělali V zimě
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hned po rozcvičce, se Jestřábi pustili do přípravy 
pečení kuřete. Zvládli i kuřecí vývar, a tak jsme si 
pochutnali už v sobotu na nedělním obědě. Plni 
síly pak hoši vyčistili ptačí budku a vypátrali po-
sledního nájemníka, brhlíka lesního. Nechyběla 
vlčácká opékačka a při zpáteční cestě do Brněnce 
jsme společně navštívili chráněný přírodní výtvor 
„Čertovy díry“. Cestou nám neunikly ani námluvy 
párku strakapouda velkého.

Koncem ledna čekalo chlapce kino Vesmír 
ve Svitavách. Filmové představení bylo odměnou 
pro koledníky Tříkrálové sbírky. Americká novo-
dobá pohádka Dolittle se všem líbila. Kluci se ješ-
tě stihli vydovádět v parku na lanové houpačce,  
a tak byla velká spokojenost.

Na jaře nás čeká Den Země, svátek skautů sv. Jiří, 
výsadba zeleně a úklid v přírodě. Určitě najdeme 
i dobrou trasu na skvělou jarní výpravu.

Jan Datinský, foto: Vladimír Schindler
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Tak letos nám konečně vyšla zimní výprava se 
sněhem! V celoročním programu 30. skautského 
oddílu nechybí pořádání zimních výprav. Předpo-
kládá se však, že budou s bílou pokrývkou. Procvi-
čit skautskou praxi ve sněhu se nakonec podařilo 
v lednu letošního roku.

Jít se zátěží a orientovat se podle mapy ve volné 
krajině není jednoduché ani pro dospěláka, natož 
pro naše vlčata. Dojít do cíle, najít cestou určené 
objekty, poznat stopy, rozdělat oheň na sněhu 
a neumřít hlady. Hoši se snažili, seč síly stačily. Na-
konec vše dobře dopadlo a návrat setmělou kraji-
nou do Brněnce byl krásnou romantickou tečkou 
za prožitým dnem v přírodě. Úkol byl splněn.

Jan Datinský

Vlčata konečně na sněhu

V létě se přikrmovat nesmí
Jakmile uhodí poslední jarní mrazy, doporuču-

jí ornitologové ptačí krmítka vyčistit, dezinfikovat 
a uložit na suché místo pro příští sezonu. Letní při-
krmování nedoporučují, ptákům neprospívá zdra-
votně a nemá opodstatnění. 

Ptačí budky
Jarní období je vhodným obdobím pro vyvěšení 

ptačí hnízdní budky. Vděční vám budou dutinoví 
ptáci. Patří mezi ně všechny sýkory, rehek domá-
cí a rehek zahradní, krutihlav obecný, brhlík les-
ní, lejsci, konipasi, datlovití. Je třeba ale dodržet 
rozměry budek a vletových otvorů pro jednotlivé 
druhy ptáků a znát pravidla a zásady vyvěšení. Po-
radí ornitolog nebo internet. Vyvěšujeme nejdéle 
do konce dubna. Budku je třeba po sezoně (září 
až listopad) vyčistit a vydezinfikovat. Vhodné je 
ponechat ji i pro zimní období venku, kdy v ní ptá-

ci přespávají. Tloušťka prken pro zhotovení budky 
minimálně 20 mm, výška stěn minimálně 30 cm, 

jak pomáhat naŠim opeřencům
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vnitřní rozměr 14 x 14 cm. Průměr vletového otvo-
ru pro běžný typ „sýkorníku“ je 30 až 35 mm. Může 
jej nahradit štěrbinový otvor v horním rohu čelní 
stěny o rozměrech 30 x 40 mm. Doporučený počet 
budek na 1 ha se udává 2 – 4 kusy.

Ptačí napajedla, koupadla
Ptáci vám budou vděční od jara až do podzi-

mu za napajedlo (koupadlo). Zhotovit jej můžete 
z jakékoli mělké a široké nádoby (větší miska pod 
květináč, starý lavor, kameninová nádoba). Výška 
hladiny by neměla přesáhnout 5 cm, aby nedošlo 
k utonutí a do vody vložte plochý kámen nebo plo-
voucí prkénko, aby mohl pták pohodlně usednout. 
Pokud je zařízení větších rozměrů, ptáci se v něm 
i rádi koupou a využijí je i větší druhy, jako je holub 
divoký, hrdličky, sojka, straka … Vodu pravidelně 
doplňujte a nádobu dle potřeby vymývejte.

Místo instalace budky i koupadla vybírejte vždy 
ve stínu a pamatujte na riziko predátorů v podobě 
koček a dravců. 

Keře, remízky
Máte-li větší zahradu, využijte možnosti vý-

sadby keřovitých dřevin. Poskytnete tak ptactvu 
tolik chybějící kryt, místo pro hnízdění a pest-
rý zdroj potravy. Využít můžete i různá zákoutí 
na veřejných plochách po dohodě s obcí či jiným 
vlastníkem pozemku. Keře sázíme v jarním nebo 
podzimním období.

Doporučené druhy dřevin: ovocné keře, svída, 
dřišťál, kalina, hloh, trnka, ptačí zob, pámelník, 
tuje, brslen, střemcha, muchovník …

Amatérsky poradíme na telefonu: 732 191 406
Jan Datinský

Strom je největším živým organismem na naší 
planetě. Je nedílnou součástí přírody. Člověkem 
byl odpradávna uctíván ve všech civilizacích a kul-
turách jako mystický a náboženský symbol, jako 
zdroj nadpřirozených sil. Byl a je doposud spjatý 
s kulturními tradicemi a symbolikou národů. 

Je nenahraditelnou součástí zemědělské kraji-
ny, nepostradatelným prvkem lidských aglome-
rací a základním regulátorem klimatu. Současná 
věda nás jen utvrzuje v jeho nekonečném význa-
mu pro člověka a celou živou přírodu Země. 

Buďme tedy i my jeho přítelem! Chraňme 
stávající zeleň a vysazujme novou. Místa je ko-
lem nás zatím dost.

Jan Datinský

strom – přítel čloVěka
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Ve čtvrtek 27.3.2020 byla JSDHO Brněnec po-
volána prostřednictvím KOPIS Pardubice k požáru 
rodinného domu do Chrastavce. Jednotka vyjela 
za 6 minut od vyhlášení poplachu v 5:39 hodin. 
Na místo zásahu se dostavila za 16 min od vy-
hlášení poplachu. Na místě zásahu již zasaho-
vala JSDH Březová nad Svitavou, která vytvořila 
dopravní vedení a dva útočné proudy. Po příjez-

du jednotky HZS Svitavy byl vytvořen třetí útočný 
proud. Naše jednotka doplňovala vodou cisternu 
JSDH Březová nad Svitavou, provedla vystřídá-
ní hasičů u druhého proudu v dýchací technice, 
spolupracovala s vyšetřovatelem zjišťování příčin 
požáru a prováděla šest hodin, po likvidaci požá-
ru, následný dozor na místě zásahu. Požár vznikl 
od nabíjení autobaterie v kotelně.

Ondřej Kozák

zásah jsdho brněnec

změna Územního plánu  
obce brněnec – VýzVa

na základě žádosti našeho občana bude zastupitelstvo obce projedná-
vat návrh na zahájení změny územního plánu obce brněnec č.3, týka-
jící se změny účelu pozemku na účel „bydlení“ (stavební pozemek).
Vyzýváme proto všechny majitele pozemků v katastru obce brněnec, 
kteří uvažují o žádosti na opodstatněnou změnu Úp, aby se přihlásili 
do 30.6.2020 na obecním úřadu brněnec nebo své podání zaslali  
na e-podatelna@brnenec.cz. Větší množství žadatelů proces pro 
každého z nich výrazně zlevní. do konce volebního období již nemá 
rada obce v plánu navrhovat žádnou další změnu územního plánu, 
která nebude nezbytně nutná.
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se v naší 

obci aktivně zapojili do boje s epidemií  
v rámci svých pracovních povinností a především těm,  

kteří tak učinili zcela nezištně mimo ně. 

poděkování patří všem, kteří se pustili do šití roušek 
a zásobovali tak nejen své blízké, ale i široké okolí. 
poděkování patří ženám z drogerie mambo, které se 

v první fázi ujaly koordinace zásobování těmito rouškami 
a k prodeji nabízely dezinfekční prostředky za normální 

ceny i v době, kdy jinde nebyly k sehnání. 

děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se přihlásili 
k pomoci našim seniorům. 

děkujeme všem občanům, zaměstnavatelům  
i zaměstnancům v naší obci za jejich zodpovědný přístup  

a naprosto bezproblémové dodržování vládou  
přijatých nařízení. 

Věříme, že i díky vašemu přístupu tato epizoda našeho 
života brzy skončí a vyjdeme z ní poučenější a silnější. 

už nyní jsme se ale díky této mimořádné situaci 
přesvědčili, že normální slušné mezilidské a sousedské 

vztahy mají v naší obci své významné místo.

poděkoVání


