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Vážení spoluobčané,
Každý rok i každý následující den je jiný. Vždyc-

ky nás má čím překvapit. Ten letošní však opravdu 
tuctový není. Vedle zcela nečekané a stále nekon-
čící celosvětové koronavirové pandemie jsme nao-
pak očekávali, a to s obavami, mimořádně horké 
a suché léto. Překvapivou realitou ovšem je prů-
běh jara i léta, který je velmi bohatý na vodní sráž-
ky. To první překvapení bychom si jistě všichni rádi 
odpustili. To druhé sice mnohým částečně kazí do-
volené, ale pozitivní efekt převažuje. Doplňují se 
zásoby vody v krajině a to snad i ty spodní, pod-
zemní. Ani kůrovec díky počasí už nemá takovou 
sílu. Jeho návrat do přijatelných mezí ale bude 
ještě nějaký čas trvat. Stejně tak i náprava škod, 
které způsobil v lesích a to i v našich obecních. Na-
padené dřevo se snažíme prodat. prodat. Dřevo 
nižší kvality a pro nás dopravně dostupné štěpku-
jeme na palivo do našich dvou kotelen. V důsledku  
„anglického“ počasí by obecní zaměstnanci ne-
museli dělat nic jiného než kosit trávu. Stejnou 
zkušenost má ostatně každý, kdo má vlastní trav-
natý pozemek. Proto jsme vděčni za každý kousek 
pokosený někým ochotným z vašich řad.

Nelze si nevšimnout množství činností, které se 
v obci v této době dějí. Do finále se blíží akce Bez-
pečné a bezbariérové chodníky. Hotovo je v Ma-
riánském údolí, magistrála do Chrastové Lhoty, 
v Brněnci a podstatná část v Mor. Chrastové. Proto-
že některé frekventované úseky nemohly být sou-
částí původního projektu, musela obec sáhnout 
hlouběji do vlastní pokladny a uhradit je čistě ze 
svého. To je například úsek před bytovým domem 
číslo 6 v Brněnci, ale i jinde. Po položení nového 
asfaltového koberce v části Mariánského údolí 
probíhají práce na rekonstrukci vozovky i v celém 
Brněnci. Nový povrch silnice zde byl mimocho-

dem občanům slibován už po položení kanaliza-
ce, to je od roku 2006. Tento mimořádný počin se 
nyní podařil díky vzorné spolupráci zástupců Par-
dubického kraje, firmy Swietelsky s.r.o. a zástup-
ců naší obce. Vlastní stavební práce jistě způsobí 
mnohé nesnáze, zejména obyvatelům místní části 
Brněnec. Rekonstrukci této silnice naopak částeč-
ně usnadnila uzavírka železničního přejezdu tím, 

že zde na 10 dní byl zcela uzavřen průjezd. Koneč-
ný výsledek ale určitě bude vytvářet i s novými 
chodníky zcela jiný dojem této časti obce.

Dopravní infrastruktury se týká i probíhají-
cí obnova mostu u mlýna. Stavbou bude vyřeše-
no bezprostřední okolí mostu včetně části nové 
vozovky, přechodu řeky pro chodce a část chod-
níku směr Brněnec. Bohužel projekt neřeší celou 
návaznost komunikace až k mostu přes Bělský 
potok. Budeme usilovat o dořešení tohoto pro-
blému, ale pravděpodobně se tak nestane v přímé  
časové návaznosti.

Zdárně pokračuje i přestavba hasičské zbrojnice. 
Její vnější vzhled bude dokončen ještě na podzim, 
ale vnitřní práce budou pokračovat v 1. čtvrtletí 
roku 2021.

V plném proudu je i přístavba tělocvičny u Zá-
kladní školy v Moravské Chrastové včetně zá-
zemí. Celá konstrukce je založena na nosných 
pilířích. Po dokončení v 1. polovině 2021 bude 
tak mít naše obec, ale i celá spádová oblast, k dis-

zpráVa o dění V obci
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pozici kryté sportoviště o vnitřních rozměrech  
34 x 17 metrů. Z ministerstva financí se nám 
na tuto potřebnou stavbu podařilo získat dota-
ci ve výši 20 000 000 Kč, což tvoří prakticky 50 % 
veškerých nákladů.

Systematicky pokračuje i zprovozňování areálu 
koupaliště. Nyní je pro všechny zájemce k dispozi-
ci malý bazén, herní prvky pro děti, stůl pro stolní 
tenis, posilovací soustava, hřiště pro plážový volej-
bal a prostor pro hru petangue. Zbývá zprovoznit 
hřiště pro plážovou kopanou. I když je už nyní areál 
hojně navštěvován, k plnému využití těchto spor-
tovišť jistě dojde až po zprovoznění velkého bazé-
nu a dalšího zázemí. V letošním roce chceme ještě 
stihnout dobudovat biotopickou čističku vody pro 
zmíněný velký bazén.

Neustala ani péče o obecní byty. Podařilo se 
realizovat práce na střeše bytového domu čp. 37 
v Brněnci (vysoké Doubkovy domy) a probíhá 
kompletní přestavba bytu v bytovém domě čp. 104 
Moravská Chrastová (v Mariánském údolí).

Zahájeny byly práce v místě prameniště v Ma-
riánském údolí. Odstraněno je již mnoho nále-
tových dřevin a započata je obnova obvodového 
oplocení.

Před námi je ještě celá řada úkolů a je nezbyt-
né v jejich řešení kontinuálně pokračovat. Proto 
jsme v této době podali žádost o dotaci na výsad-
bu ovocného stromořadí na Vyhlídkou. V případě 
úspěchu bude tato aktivita provedena už na pod-
zim 2020. Připravenu k podání máme i žádost 
o dotaci na pokračování rekonstrukce části interi-
éru Lidového domu. V procesu přípravy je rovněž 
žádost o dotaci na zřízení nové školní dílny v pro-
storách původní tělocvičny základní školy. Podá-
na je už také žádost o dotaci na obnovu a rozšíření 
přírodní naučné stezky nad Brněncem a Podle-
sí. Zahrnovat má lokalitu nad Doubkovou skálou 
s napojením na Bělou nad Svitavou a Březovou 

nad Svitavou. Zmíněné projekty by měly být rea-
lizovány v roce 2021. V procesu vyřizování je i naše 
žádost o průběžné měření rychlosti na silnici I/43 
v naší obci. V anketě o něm rozhodli velkou vět-
šinou hlasů naši občané. Toto opatření na zvýše-
ní bezpečnosti by mělo navazovat na podobnou  
aktivitu sousední Březové nad Svitavou.

„Koronavirová doba“ omezila na minimum pra-
covní jednání na všech úrovních. To ovšem ne-
znamená, že se nekonají vůbec. Například pan 
hejtman Martin Netolický se svým poradcem pa-
nem Radko Martínkem nás navštívili na počátku 
června. Zajímali se o aktuální dění v obci, činnost 
organizací a školských zařízení. Diskutována byla 

dosavadní spolupráce v oblasti infrastruktury i její 
možné pokračování. Součástí návštěvy byla i pro-
hlídka části obce.

I kulturní a sportovní dění u nás i všude jinde 
bylo poznamenáno omezeními. Nyní je už patr-
né oživení. 22. srpna se uskuteční tradiční turnaj 
ve volejbale na hřišti za školou. Pokud nedojde ke 
zlomovému zhoršení situace, bude se 29. srpna 
opět konat Den obce Brněnec s tradiční programem 
pro děti i dospělé. Odložený „Košt moravských vín“ 
se v plném rozsahu, tj. včetně cimbálové muziky 
Majerán uskuteční v sobotu 24. října.

Věřím, že všechny rozpracované projekty zdárně 
a včas dokončíme a i s koronavirem se dokážeme 
vypořádat.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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Nová čísla z naší obce
Za první pololetí tohoto roku se v naší obci na-

rodilo osm nových miminek, zemřelo 12 spolu-
občanů, odstěhovalo se jich 22 a přistěhovalo 33.  
K 30. červnu nás bylo 1261, o 7 občanů více,  
než na začátku roku. Naše nové malé občánky při-
vítáme v sobotu 26. 9. 2020, pokud nám to dovo-
lí situace s pandemií Covid -19. Rodiče dostanou  
na tento slavnostní akt pozvánky.

Místní poplatky v roce 2020
Připomínáme, že 30.9. je konečná splatnost 

místních poplatků za odpad a psy. 
Poplatky lze hradit na pokladně Obecního úřa-

du nebo na účet 1283433379/0800 (do zprávy pro 
příjemce jméno a číslo domu).

Eva Kozáková

zpráVy z obce

Na naše nové a obnovené chodníky jsme získa-
li téměř 20-ti milionovou dotaci ze „Státního fon-
du dopravní infrastruktury“ proto, že mají zvýšit 
bezpečnost jejich uživatelů. To je také důvod proč 
se jmenují „Bezpečné a bezbariérové…“. Svůj účel 
mohou ovšem plnit jen tehdy, když na nich nepar-
kují libovolná vozidla. 

Je zřejmé, že hlavně osobních automobilů stá-
le přibývá. Obec na to reaguje v rámci svých mož-
ností vytvářením parkovacích a odstavných míst. 

Je však logické, že každý majitel vozidla, dříve než 
si jej pořídí, musí mít vyřešeno jeho parkování. 

Samozřejmě je možné problémy řešit i posti-
hem prostřednictvím POLICIE ČR, ale k tomu by-
chom opravdu neradi přistoupili.

Obracím se tímto na spoluobčany, aby se cho-
vali zodpovědně a ohleduplně ke všem ostatním, 
aby tento drahý prvek naši obec nejen zkrášlil, 
ale byl i plně funkční.

Blahoslav Kašpar, starosta

chodník není parkoViště

Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci Br-
něnec – financuje obec Brněnec s podporou do-
tace 19,578 mil. Kč ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, termín dokončení 15. 9. 2020

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Brněnec  
– financuje obec Brněnec s podporou dotace 
5,380 mil. Kč z Integrovaného regionálního ope-
račního programu, prostřednictvím MAS Svitava, 
termín dokončení 31. 1. 2021

Tělocvična (Základní škola Brněnec  
– Stavební úpravy a přístavba tělocvičny) 
– financuje obec Brněnec s podporou dotace 

20 mil. Kč z Ministerstva financí, termín dokonče-
ní srpen 2021

Oprava silnice v Brněnci – financuje Pardubic-
ký kraj, termín dokončení 30. 9. 2020

Rekonstrukce silnice I/43 Březová nad Svita-
vou - hranice JM Kraje, financuje ŘSD Pardubice, 
termín dokončení říjen 2021

Rekonstrukce mostu ev. č. 36311-002 (u mlý-
na Penam a.s., Brněnec) – financuje Pardubický 
kraj, termín dokončení 11. 11. 2020

Eva Kozáková

probíhající staVební akce V naší obci
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Na 2. pololetí školního roku 2019/2020 většina 
dětí, pedagogů i rodičů jistě dlouhou dobu neza-
pomene, jelikož k 11.3. 2020 došlo k okamžitému 
uzavření všech typů škol nařízením Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Každý z nás se 
musel přizpůsobit aktuální koronavirové situaci 
a díky tomu byla ve školách zavedena tzv. distanč-
ní výuka nebo-li výuka na dálku. Dětem byla učeb-
ní látka a domácí úkoly zadávány online formou, 
také pomocí různých výukových aplikací nebo 
měly možnost látku konzultovat s vyučujícími po 
telefonu a pomocí rozličných komunikačních apli-
kací (Skype, Messenger, Whatsapp,...). Pro žáky, 
kteří neměli možnost přístupu na internet nebo 
tisku, byla otevřena dvakrát do týdne škola, kde si 
děti mohly tištěné materiály vyzvednout. 

S příznivějším vývojem epidemiologické situa-
ce začalo docházet k pomalému uvolňování ome-

zení, jako první měli možnost začátkem května do 
školy nastoupit žáci 9. třídy za účelem přípravy 
na přijímací zkoušky. Všichni naši deváťáci zkouš-
ky na vysněné střední školy a učiliště splnili, proto 
jim gratulujeme a přejeme příjemný zářijový start 
v nové škole a hodně zdaru v dalším studiu!

V další vlně, konkrétně 25. května, mohli 
do školy nastoupit žáci 1. stupně. Jejich dobrovol-
ná docházka musela splňovat přísná hygienic-
ká kritéria a souběžně s touto prezenční výukou 
probíhala i nadále výuka distanční. Jako poslední 
mohli 8. června nastoupit do školy žáci 6.-8. roční-
ku. Na jaře proběhl také zápis dětí do 1. třídy. Zá-
pis se konal bez dětí, pouze za přítomnosti rodičů. 
V příštím školním roce se bude ZŠ Brněnec těšit 
na 22 nových prvňáčků.

V době koronavirové karantény musela být 
řada školních i mimoškolních akcí zrušena, avšak 

zš brněnec
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Tak jak to bývá, na konci školního roku, bývá 
v MŠ „Pasování do řádu školáků“.

Letos jsme měli strach, zda tuto tradici bude-
me moci uskutečnit. A podařilo se. Tato velká udá-
lost vyšla na pátek 27. 6. 2020. Děti se velice těšily 
a poctivě se na tuto tradici připravovaly. Nejprve 
nastoupily děti, jako poslední přišla paní ředitel-
ka s rytířem a posadila se na židli. Děti sledova-
ly rytíře, který stál po levé straně u paní ředitelky 
a sledoval, jak vše děti zvládají. Děti se nejprve 

představily – jméno, příjmení, bydliště, datum 
narození, věk, po té zarecitovaly nebo zazpíva-
ly píseň, kterou si samy zvolily. Následovaly úko-
ly – rozklad slov na slabiky, určení první hlásky ve 
slově, určování barev a názvů geometrických tvarů 
a společně recitovaly báseň: „Měsíce“ a „Geomet-
rické tvary“, také písně: „ Hymna MŠ“, „10 malých 
prstíčků“, „Jaro, léto, podzim, zima“ a závěrem děti 
zazpívaly píseň: „Školáci“.

Poté následovalo samotné pasování a to nikým 

„pasoVání do řádu školáků“

i na dálku probíhaly různé výtvarné soutěže, např. 
Škola hrou (soutěž k výročí J.A. Komenského), v níž 
získala zvláštní ocenění Sofie Langerová ze 3. tří-
dy nebo soutěž Dávají za nás ruku do ohně 2020, 
kde 1. místo v kategorii 1. stupně ukořistil kolek-
tiv žáků 3. třídy. Výborné 1. místo v krajském kole 
vybojovala v aplikaci Wocabee v německém jazyce 

žákyně 8. třídy Leona Tatarová. Celkově se v okres-
ním a krajském kole 8. ročník umístil na 1. místě 
a v celostátním kole dokonce na krásném 3. mís-
tě. Aplikace Wocabee slouží k procvičování slo-

víček a gramatických struktur v cizích jazycích. 
Tradičně také proběhl jarní sběr papíru a sběr  
léčivých bylin.

Díky uvolňování opatření proběhly koncem 
června menší cyklistické výlety 4. a 5. třídy na la-
novou dráhu a rozhlednu Járy Cimrmana ve Bře-
zové nad Svitavou. Ačkoliv kolektivy dětí byly 
v menších skupinách, tak i tyto výlety se pro děti 
staly vítanou změnou po delší době sociálního 
distancování.

Pozorným očím kolemjdoucích jistě neuniklo, 
že u budovy ZŠ Moravská Chrastová se něco děje. 
V červnu 2020 byla zahájena stavba nové tělocvič-
ny, která byla celá desetiletí inspekcemi hodnoce-
na jako nedostatečná. Stavba bude nyní splňovat 
všechna kritéria pro rozvoj pohybových aktivit 
a bude ji moci využívat i širší veřejnost. V příštím 
školním roce bude omezená výuka tělesné výcho-
vy probíhat v sále Lidového domu. Děkujeme obci 
Brněnec za realizaci potřebných administrativních 
úkonů, včetně získané dotace, díky nimž stavba 
mohla začít a naše škola se bude moci brzy poch-
lubit novou tělocvičnou. ZŠ Brněnec přeje krás-
ný zbytek letních měsíců a těší se na děti i rodiče 
v novém školním roce zase v září!

Andrea Dvořáková
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jiným, než pravým rytířem. Po vyřknutí věty“ „Pa-
suji tě do řádu školáku“, byly děti vyfotografovány 
a obdržely na památku dárkový balíček, ve kte-
rém se ukrývaly učební pomůcky, kniha „Už půjdu 
do školy“, klíčenku, „Sovičku“, pamětní list. Násled-
ně pokračovala volná zábava s opékáním párků.

Přejeme Všem školákům, aby se jim ve škole lí-
bilo, měli samé jedničky a aby byli tak spokojené 
jako ve školce.

A rodičům chci popřát hodně trpělivosti a úsmě-
vů na tváři.

Jarmila Homolková

co se událo V Mš MoraVská chrastoVá

I přes všechna hygienická opatření a omeze-
ní jsme dětem nabízeli pestré zábavné a poučné  
činnosti. 

Pohádkový dětský den
V úterý 2. 6.  jsme v MŠ oslavili Mezinárodní den 

dětí. Naše školková zahrada se proměnila v zahra-
du pohádkovou. Navštívily nás známé pohádko-
vé bytosti – Popelka, trpaslík Štístko, vodník, víla 
Amálka a princezna Koloběžka I. Po veselém přiví-
tání děti plnily nejrůznější úkoly na připravených 
stanovištích Zámek, Důl, Rybník, Les a Chaloupka. 
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Děti trpělivě přebíraly hrách od čočky, projížděly 
strastiplnou cestu na koni, vykopávaly opravdové 
zlato, ve velkých holínkách si prošly cestu, kterou 
chodí trpaslíci denně do práce, procvičily si svou 
paměť a pozornost při hledání dušiček pod hrneč-
ky, prokázaly dobrou koordinaci pohybů při rybo-
lovu, poznávaly zvířata a rostliny, naboso prošly 
dráhu z přírodních materiálů, chytly a snědly za-
věšenou gumovou žížalu bez pomoci rukou a pro-
jely obtížnou trasu na koloběžce. Za splněné úkoly 
děti dostaly razítka do karty, která byla vstupen-

kou na lízátkovou zahradu, kde si každý mohl 
utrhnout jedno lízátko. Děti s radostí a úsměvy 
na tvářích plnily všechny úkoly, za odměnu dosta-
ly diplomy, perníkové medaile a balíček s dobrota-
mi. Jsme moc rádi, že nám počasí přálo a že i přes 
v době televizních amerických animovaných po-
hádek děti poznaly klasické české pohádkové by-
tosti a jejich příběhy.

Návštěva ZŠ
Díky velmi dobré spolupráci s vedením základní 

školy, chodí děti ze třídy předškoláků na návštěvu 

do ZŠ v Brněnci. Letos proběhlo setkání netradič-
ně před školou. Paní učitelka Karlíková a několik 
dětí z první třídy nás srdečně přivítaly, řekly nám, 
co děti ve škole čeká, ukázaly své sešity a předaly 
dárečky. Naše děti jim za odměnu řekly básničku 
o škole. Poté jsme se byli podívat na hřišti za ško-
lou. Na zpáteční cestě jsme si připomínali správ-
né chování na ulici, správné přecházení kolejí  
a vozovky. 
Pasování na školáky

Velikou událostí je v naší školce pasování před-
školáků do řádu školáků. Pro všechny děti a jejich 
rodinné příslušníky byl připraven program – lout-
kové představení O drakovi a krátké vystoupení 
dětí z naší  MŠ. Poté proběhlo pasování opravdo-
vým rytířem, děti obdržely šerpu a upomínkové 
předměty na školku. Slavnostní ceremoniál se ne-
obešel bez slziček dojetí jak některých dětí, tak ro-
dičů. Bylo také připraveno bohaté občerstvení, 
včetně dvou krásných a výborných dortů. 

Budoucí školáci zůstali do pozdního večera. Če-
kalo je další překvapení. Hry v duchu Indiánů – 
povídání u ohně s Indiány o přátelství a odvaze, 
přijetí indiánského jména, návštěva týpí a výpra-
va za indiánským pokladem do okolí kostelíčka. 
Pomocí map a skrytých indicií plnily zadané úko-
ly a poklad objevily. Po návratu do školky se děti 
o poklad spravedlivě rozdělily. Čekala nás hostina, 
kterou nám připravili rodiče.
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Přejeme budoucím prvňáčkům vykročení 
do I. třídy tou správnou nohou. Přejeme všem, 
aby  jim hezké vzpomínky na naši školku zůstaly  
po celý život.

Všichni zaměstnanci MŠ Moravská Chrastová se 
těší na začátek nového školního roku. Přivítáme 

nové kamarády a jejich rodiče. V celé budově se 
uklízí, připravují se nové hračky a hrací koutky.

Přejeme všem  klidný zbytek léta, příjemné zá-
žitky a návrat do škol i školek ve zdraví.

Tereza Fialová, učitelka MŠ Moravská  Chrastová

Naše modelářská soutěž se konala 7. břez-
na 2020 v Lidovém domě v Moravské Chrastové.  
Byl to již 43. ročník a poslední soutěž v republice, 
která se uskutečnila před vypuknutím pandemie 
Covidu-19. Po naší soutěži se už nikde v republice 
soutěže nekonaly.

Účast v soutěži byla tradičně vysoká, letos po-
prvé s mezinárodní účastí. Uvítali jsme modelá-
ře ze Slovenska, jejich přítomností jsme byli mile 
překvapeni. Také členové našeho klubu jezdí kaž-
doročně na soutěž do Bratislavy a loni i do Nitry. 
Stejně jako v minulých letech jsme uctili památku 
československých vojáků, kteří padli v Moravské 
Chrastové v roce 1938. Vyhlášeným memoriálem 
jsme uctili památku Mirka Sýkory, který zemřel 
před dvěma lety.

V kategorii 1.B soutěžilo 21 modelářů. Zvítězil 
Lukáš Rychlý z Velkého Beranova. Z domácích mo-
delářů v kategorii byl nejlepší Roman Pavlů. V ka-
tegorii 1.C soutěžilo 18 modelářů, zde byl nejlepší 
z našich Marko Rosič. Uděleno bylo 15 cen v dal-
ších různých kategoriích. Na přání a žádost mo-
delářského svazu jsme také uspořádali krajský 
přebor žáků. Ve srovnání s minulým rokem byla 
účast žáků vyšší, z čehož jsme měli radost. Mode-
láři se rozjížděli s přáním „na shledanou“ v příštím, 
44. ročníku.

Velké poděkování patří všem sponzorům v čele 
s Obcí Brněnec a všem členům klubu, kteří se 
na pořádání této akce podíleli.

Za Klub plastikových modelářů Brněnec
Jiří Zelený

Malé Modelářské ohlédnutí
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Není nic krásnějšího, než odhodit roušky a užít 
si „karanténu“ v lůně přírody nedaleko Jimramo-

va, kde starosti běžného světa jsou tak vzdálené.  
Letos jsme zvolili na první pohled náročné téma, 
a to Po stopách slavných skautů, kdy jsme 16 vlča-
tům a skautům chtěli představit osobnosti, z nichž 
některé byly tak trochu neznámé i nám.

Navštívil nás Zdeněk Burian, pod jehož vede-
ním hoši vytvářeli pravěké malby pomocí malířské 
techniky kvaše. S detektorem kovů hledali pravě-
ké hrnce s poklady. Jemnost archeologické práce 
si vyzkoušeli při vybírání střepů ze země a jejich 
následném lepení do původního tvaru. Tento pra-
věký den završili pokusy o vykřesání ohně křesadly 
a následným uvařením polévky. 

Den se skautem, zoologem a cestovatelem Mi-
loslavem Nevrlým se táhl v duchu udržitelného 
života, nízkých nároků na vlastní pohodlí, kom-
fort či dobrou stravu. Během celodenního výle-
tu jsme pozorovali přírodu, zjišťovali zajímavosti 
o tamějším kraji a výborný unčínský chléb nám 
došel prakticky už v poledne. O to víc nás potěši-
lo, že večerní šťouchané brambory s cibulkou byly 
vyhlášeny za nejlepší jídlo tábora a děti si vyžáda-

skautský letní tábor dobroVka 2020
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ly jejich opakování na jídelníčku. Tímto mimořád-
ná pochvala letos patří bratru Mrholíkovi, který se 
projevil jako skrytý talent v kuchyni a celý tábor 
nám připravoval se svojí kolegyní Majdou velmi 
chutná jídla, a to tak, že dokázal obyčejné bram-
bory povýšit na luxusní delikatesu.

Se skautem a hlavně vojákem Janem Kubi-
šem jsme zase prožili jeho těžké chvíle při přípra-
vě atentátu na Reinharda Heydricha, vysvětlovali 
jsme si, kdy je potřeba svoji vlast bránit, jak pro-
bíhá vlastní výcvik v armádě, jak moc je důležitá 
tělesná zdatnost každého z nás. Odměnou byla 
pro naše skauty možnost sledovat seskok pa-
rašutistů z armádního vrtulníku a poté dokon-
ce i jeho prohlídka. Starší kluci připravovali noční 
přepadení sousedního skautského tábora v Tr-
honicích, mladší si zažili přespání pod širákem  
v nedalekém lesíku.

Den s oštěpařkou Barborou Špotákovou byl 
celý ve sportovním duchu, vyzkoušeli jsme si, 
jak náročné je hodit vlastnoručně vyrobeným 
oštěpem těch vítězných 72,28 m. S lukostřelcem 
Michalem jsme zase odhalili, které naše oko je do-
minantní při střelbě z luku.

Skryté talenty u našich skautů se projevily při 
dni s výtvarníkem a hudebníkem Marko Čermá-
kem, kdy kluci vyráběli hudební nástroje, skládali 
písně a připravovali se na večerní vystoupení. Tá-
borové činovníky nejvíce pobavil text písně „Sbí-
rej, sbírej odpadíček, nebo přijde mrholíček“  – dle 
slov autorů textu je tu pojem mrholíček myšlen 
jako deštíček :-)

Těch osobností, o kterých jsme si povída-
li a v jejichž duchu jsme prožívali dny na tábo-
ře, bylo mnohem víc. Ale to pravé kouzlo zůstalo 

na tábořišti, kde ještě teď doznívají zvuky skaut-
ské hymny, smíchu našich skautů, řinčení ešu-
sů a hvizd píšťalky svolávající na nástupy. To je 
něco nepřenositelného a nepopsatelného, to je to,  
na co se my činovníci celý rok těšíme a co se dá 
pouze zažít.

Monika Lžičařová, 30. oddíl skautů Brněnec
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 Po vydařeném skautském roce, který bohužel 
přerušila koronavirová pandemie, zbývalo k jeho 
zdárnému dokončení už jen jediné. Rok se s rokem 
sešel a na děvčata z 29. oddílu čekalo nejočekáva-
nější letní dobrodružství, tábor.

Letos jsme opět navázaly spolupráci s chlap-
ci z 2. oddílu z Moravské Třebové. Tábor se konal 
na tábořišti Kvíčalka, které je vzdálené asi hodinu 

pěší cesty od MT. Děti přijely 30. června a domů se 
vrátily 11. července.

Tento tábor se nesl v duchu antickém, přesně-
ji řečeno v duchu antického Řecka. Děti přemohly 
mocnou Medúzu, unikly z podsvětí, kterému vlád-
ne samotný Hádes a také předvedly svou fyzickou 
zdatnost při plnění olympijských disciplín. Osvojily 
si mnoho nových znalostí a schopností, které jim 
budou k užitku nejen v skautském životě.

Počasí nám letos přálo o něco méně, ale i přes-
to si odvážíme spoustu nových zážitků, dovednos-
tí a přátelství, která budeme v budoucnu ještě více 
rozvíjet. Těšíme se na příští rok!

Činovníci a vedoucí se na konci července vydali 
na putování do Jeseníků a Rychlebských hor. Kop-
ce byly vysoké, batohy těžké a nohy bolavé, ale za 
krásné výhledy, romantické východy a západy 

slunce a skvělé jídlo to rozhodně stálo. Teploty 
šplhaly příjemně vysoko a slunce svítilo, takže se 
vracíme nejen opálení a poštípaní, ale především 
bohatší o nezapomenutelné zážitky a vzpomínky.

V září nás čeká nábor děvčat do nové družinky. 
Sledujte tedy prosím naše facebookové stránky 
a nástěnky, podrobnější informace najdete na za-
čátku školního roku právě tam.

Eva Matějková

činnost 29. oddílu skautek běheM letních Měsíců
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Karanténa a jiná opatření v souvislosti s šíře-
ním coronaviru znemožnila pořádání Sněhového  
Brněnce v březnu. Vše bylo připravené, odpra-
covali jsme vše, aby přehlídka mohla začít, a tý-
den před zahájením jsme museli přehlídku zrušit. 
Mrzelo nás to moc a podle reakcí to velmi mrze-
lo i naše diváky. Po rozčarování a zklamání však 
přišel pocit příjemný, a sice ten, že přehlídka už si 
opravdu našla v Brněnci místo a když není, chybí. 
Protože nepodstatné věci nechybí. Zjistit, že chybí, 
můžeme jen u věcí podstatných. Velmi se proto tě-
šíme na příští rok a doufáme, že Sněhový Brněnec 
v březnu 2021 normálně proběhne.

V červnu jsme měli možnost vidět Malou vod-
nickou pohádku (Divadlo Feste, Brno). I toto před-
stavení bylo posunuté z původního termínu, den 
vysvědčení se nám zdál vhodný pro divadelní dá-
rek dětem (i rodičům). Představení v řece, večerní 
nasvícení řeky, vodník a začátek prázdnin slibova-
ly speciální večer. Počasí však nepřálo hraní ven-
ku, tak jsme vše přesunuli do Liďáku. Ale speciální 
večer jsme přesto zažili! Bylo to milé, letní a pře-
kvapivě divácky plně obsazené představení. Všich-
ni jsme si jej moc užili a po divadelní absenci jsme 
si připomněli, jak je fajn jít do divadla. Jít mezi lidi. 
Děkujeme všem, kteří přišli. Rádi jsme vás viděli 
a vaše podpora nás nakopla do další práce.

Na podzim nás čeká organizační spoluprá-
ce s festivalem Meeting Brno, který 5. září za-

hájí programovou nabídku i v Brněnci. Samotný 
festival Meeting Brno, jeho náplň, jak se do-
stal do Brněnce, jak začala naše spolupráce 
a co nás do budoucna čeká, představí Kristýna 
Pavlasová v úterý 1. září v 18.30 v malém sále  
v Lidovém domě.

V listopadu pak začne náš soubor připravovat 
představení, jehož premiéra a reprízy by měly 
proběhnout v květnu 2021 při dalším festivalu 
Meeting Brno. Představení bude v žánru „doku-
mentárního divadla“ a půjde o specifický a oje-
dinělý projekt, jehož součástí budeme poprvé. 
A který už možná nepůjde zopakovat. Čeká nás 
tedy velmi divadelně pracovní podzim a zima, 
což je lákavé a trochu napínavé zároveň.

Abychom ale i během podzimu, kdy my ne-
budeme tolik viděni, nabídli také něco divákům, 
zapojíme se opět do Noci divadel 21. listopa-
du 2020 a pozveme kolegy z jiných souborů,  
aby u nás odehráli své představení.

Minulou divadelní sezónu oslavili sedmdesátiny 
tři členové našeho souboru. Jana Čiháková, Míla 
Pavlasová a Karel Černý. Bude tomu brzy 40 let, 
kdy začali v souboru působit. Každý z nich ode-
hrál přes desítku rolí, režírovali několik her a od-
pracovali tisíce hodin pro soubor. Stali se pilířem 
souboru, poponášeli a stále poponášejí tradici di-
vadla v Brněnci dál. Jejich přínos zcela přesahuje 
pole divadla, společenské dění v Brněnci a vlastně 
tak trochu každý v Brněnci občas prožil zábavu, ta-
nec nebo prostě jen příjemný večer díky jejich prá-
ci a úsilí. Přejeme jim mnoho zdraví a děkujeme! 
(A to zcela jistě i za Vás, naše diváky.)

Doufáme, že si užíváte příjemné léto a těší-
me na setkání na podzim. V divadle. Nebo jinde.  
Hlavně na setkání.

Za DS E. Vojana Kristýna Pavlasová

co se děje u diVadelníků?
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V neděli 14.6.2020 se spustil silný déšť, čímž se 
zvedla hladina Bělského potoka a došlo k zachyce-
ní různých naplavenin u mostků přes potok, který 
částečně zaplavil místní silnici.

V 21:18 hod vyjela JSDHO Brněnec, na příkaz 
KOPIS Pardubice, vozem CAS 32/6600/0 T-148 
v počtu 1+2 a vozem DA Renault Trafic v počtu 
1+4 do Brněnce k technické pomoci. Jednotka od-

straňovala zachycené naplaveniny z mostku přes 
potok, provedla přehrazení silnice pomocí ztrace-
ného bednění a tím svedla vodu tekoucí po silnici 
z rozvodněného potoku zpět do koryta. Dále pro-
váděla monitoring silnice směr Bělá nad Svitavou 
a monitoring silnice směr Rudná. Veliké poděko-
vání patří občanům, kteří pomohli při zásahu.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

zásah jsdho brněnec

Ze známých důvodů došlo v jarních měsících 
k uzavření obecní knihovny. To mrzelo nejen pra-
videlné čtenáře, ale i děti, které se v knihovně 
účastní pravidelných akcí. Mateřská škola U Dvou 
sluníček a žáci 3. třídy Základní školy v Brněnci 
se ještě stihli zúčastnit březnové besedy. Pasová-

ní na čtenáře se odložilo na podzim tohoto roku, 
akce „Perlorodky“ poběží až do konce roku 2020. 
Všichni věříme, že v březnu 2021 bude možné 
uspořádat akce spojené s tímto měsícem, např. 
„Březen – měsíc knihy“.

V současné době je knihovna otevřená v pl-
ném rozsahu, návštěvníci si mohou zdarma vy-
půjčit knížky nebo využít internet. Mohou si také 
prohlédnout obrázky dětí z druhé a třetí třídy. Po-
děkování patří Mgr. Drahomíře Blažkové, která ob-
rázky pravidelně obměňuje.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Zdena Ivanovová, knihovnice

zpráVy z naší knihoVny
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Festival Meeting Brno – Co to je? Proč je to v Brněnci? Jak to sem 
přišlo? Co u toho dělají divadelníci? To jako bude každý rok?

Festival představí v úterý 1. září v 18.30  
v malém sále Lidového domu Kristýna Pavlasová
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Slavnosti se konají pod osobní záštitou  
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

VHOS a.s. Moravská Třebová • Silk&Progress, spol. s r.o. • AUTO Bárta Zdeněk a syn s.r.o. • Letoplast s.r.o • Mlýny 
Brněnec - PENAM a.s. • EUREPAP s.r.o. • QANTO s.r.o. • Elektro-Šunka • Remat Letovice, s.r.o. • Ing. Rak • Egrant 
s.r.o. • Swietelsky stavební s.r.o. • Stavitelství – Háněl s.r.o. • Stavební společnost Navrátil s.r.o. • M - STROjíRNy

Srdečně váS zveme na tradiční obecní SlavnoSti

den obce brněnec
29. srpna 2020

oSlavy Se konají u příležitoSti 82. výročí  
oSvobození naší obce čeSkoSlovenSkou armádou  

od německých ordnerů

program pro děti
∙ LEASEROVÁ STŘELNICE ∙ MALÝ KOLOTOČ ∙ SKÁKACÍ HRAD  
∙ SKLUZAVKA ∙ ČTYŘKOLKY ∙ KOLOBĚŽKY ∙ JÍZDA NA KONÍCH ∙ SOUTĚŽE  
∙ HRY a DALŠÍ ATRAKCE (Všechny atrakce jsou zdarma)

Spanilá jízda a přehlídka motocyklů  
haRley – daVidSon FUn klUB BRno

hudební program
14:00 - 15:00 CHAOTIC AGE Bělá nad Svitavou
atrakce: KOUZELNÍK A BALÓNKY
16:00 - 17:00 GORALE ČECHOMOR REVIVAL
atrakce: EXHIBICE PARKOURU
18:00 - 19:00 THE KREDENC REVIVAL CREEDENCE CLEARWATER
atrakce: NAŠE HVĚZDIČKY – taneční vystoupení

20:00 - 21:00 zpěvačka ella s kapelou
VÝROČNÍ OHŇOSTROJ
21:30 DJ Martin

TrADIČNí pEsTré  obČErsTVENí:  ryby, klobásy,  
palačinky, cukrovinky  a další

VStUpnÉ 100 kč  děti do 15-ti let zdaRma
zVÝhodnĚnÉ VStUpnÉ zakoupené do 18 hod. 50 kč

aReál „pod komínem“ oteVřen od 13:00
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