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Vážení spoluobčané,
Poněkud netradiční rok 2020 je pomalu za námi 

a s ním, doufejme, i známé méně příjemné udá-
losti. I přes nelehké období se nám ještě více než 
kdy jindy dařilo plnit naše záměry.

Velkou prioritou obce bylo úspěšné završe-
ní projektu rekonstrukce stávajících chodníků 
a výstavba jejich nových úseků. 

Záměr dostavby jejich některých částí byl plá-
nován desítky let. Například úmysl propojit chod-
níkem Moravskou Chrastovou a Chrastovou Lhotu 
se datuje až do hloubi minulého století. Přitom 
vlivem rostoucí intenzity dopravy na silnici I/43 
se tato část naší obce stávala bezpečně dostupnou 
už jen motorovým vozidlem. I další nově zbudo-
vané úseky významně zvýšily bezpečnost veške-
ré dopravy v obci a v neposlední řadě změnily její 
celkovou tvář k lepšímu. To samé platí i pro zre-
konstruované úseky. Jejich předáním do užívání 
byl naplněn hlavní cíl projektu, tj. podpora bez-
pečnosti našich obyvatel, cizích návštěvníků i ři-
dičů v obci.

Celková délka zrekonstruovaných a nově zbu-
dovaných chodníků firmou SWIETELSKY je více jak 
3 000 m. Projekt byl dokončen ke dni 30. 9. 2020 
celkovým finančním nákladem téměř 33 mil. Kč 
a se spoluúčasti obce 13 mil. Kč. Souběžně se po-
dařilo obnovit povrch části silnice III. třídy v Mari-
ánském údolí a celý úsek silnice II. třídy v místní 
části Brněnec za cenu 7 mil. Kč. Zde se ještě zpra-
covává projekt na vodorovné značení vozovky, 
podle něhož bude následně silnice opatřena pat-
řičnými „čarami“. I o nové silnici v Brněnci dlouho 
snili zejména místní obyvatelé.

Takto významná událost by si jistě zasloužila 
odpovídající slavnostní tečku. Mimořádná aktuál-
ní situace však tomuto aktu nepřeje. Máme pro-

to v úmyslu se ve vhodnou dobu k této významné 
skutečnosti v životě obce vrátit a odpovídajícím 
způsobem ji uzavřít.

Významným zlepšením dopravy v obci je dále 
přestavba mostu u mlýna, včetně odvodnění pro-
storu před a za mostem a výstavba nové části 
chodníku v celkové hodnotě 25 mil. Kč.  Investo-
rem byl Pardubický kraj. Vzornou spoluprací s fir-
mou Chládek a Tintěra Pardubice jsme dosáhli 
položení nového asfaltového koberce až po most 
přes Bělský potok. Na jaro je zde připravena do-
stavba zbývající části chodníku po „panelovou“ 
komunikaci. Vlastní stavba mostu je opravdu pěk-
ným počinem, o čemž svědčí i fakt, že kandidu-
je na titul „STAVBA ROKU PARDUBICKÉHO KRAJE“. 
V neposlední řadě je nutné připomenout, že pouze 
na zimní období je přerušena rekonstrukce silnice 
I/43 v úseku Březová nad Svitavou – hranice Par-
dubického kraje a pokračovat bude opět od dubna 
2021. Občany jistě zajímá, jak bude řešen problém 
narůstajícího počtu parkujících kamionů v obci. 
První jednání s příslušnými orgány už byla zaháje-
na a instalaci značek zákazu jejich parkování v celé 
obci lze očekávat v průběhu budoucího roku.

V podzimních měsících se podařilo dokončit 
zateplení a obnovu podstatné části pláště budo-
vy MATEŘSKÉ ŠKOLY v Mor. Chrastové. Podle slov 
školu navštěvujících dětí, rodičů a paní učitelek se 
jim „nová“ škola líbí a mají z ní radost. Rovněž pro-
jekt výsadba ovocného stromořadí „NA VYHLÍD-
CE“ byl v listopadu úspěšně završen. Vysazeny 
byly staré typické krajové odrůdy jabloní, hrušní, 
slivoní, třešní, višní a ořešák. Umístěno bylo cel-
kem 26 stromů, které ještě budou na jaře opat-
řeny zavlažovacími vaky. Alej má sloužit našim 
občanům a veřejnost měla možnost si připrave-
né sazenice nejen zasadit, ale i nad jednotlivými 

zpráVa o dění V obci
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stromky převzít patronát. Těší nás, že někteří tuto 
příležitost opravdu využili. Takto prospěšné, pozi-
tivní a ušlechtilé výzvě by však jistě slušel zájem 
ještě větší.

„Výhled finanční situace obcí a krajů nikdy ne-
byl v takové nejistotě jako letos. Kromě přímých 
dopadů koronavirové pandemie na daňové pří-
jmy se musíme vypořádat s připravovaným daňo-
vým balíčkem a zrušením superhrubé mzdy, která 
je sama osobě nesmyslná. Dopad jejího zrušení je 
obrovský. Stát z mého pohledu dopady zvládne, 
obce a kraje nikoliv. Předpokládaný dopad je až 
12 miliard na kraje a až 31 miliard na obce,“ uve-
dl hejtman Martin Netolický. Lze předpokládat, 
že logickým důsledkem bude oslabení investic 
a růst cen služeb. Negativní dopady tohoto kroku 
tak pocítíme všichni. Mnohé menší obce nebudou 
mít pokryté ani mandatorní výdaje, ani nemluvě 
o případném spolufinancování potřebných dotaci.

V této situaci máme velmi zodpovědně připra-
vený rozpočet obce. S tím souvisí pokrytí roz-
pracovaných investic, budoucí investice, žádosti 
o dotace a ceny služeb.

Do fáze žádosti o přidělení dotace je připraven 
projekt cyklostezky, která propojí místní část Ma-
riánské údolí s osadou Půlpecen. I když se jedná 
o nedlouhý úsek, je z hlediska technického velmi 
komplikovaný. Zejména souběh částí cyklostez-
ky s železnicí si vyžádal dlouhotrvající jednání. 
Je na ní plánován souběh provozu pěších a cyklis-
tů. Střední část této propojky nebude mít charakter 
cyklostezky, ale místní komunikace. To znamená, 
že zde bude obslužný provoz.

Zcela nově byl vypsán dotační titul na úseky 
místních komunikací, které na sebe přímo ne-
navazují. Snažíme se do tohoto projektu zapo-
jit 10 různých úseků po celé obci. Pokud s žádostí 
uspějeme, bude mít prakticky celá obec všechny 
významnější komunikace nové.

K podání žádosti o dotaci je rovněž připraven 
projekt na nezbytnou rekonstrukci školní jídel-
ny včetně přilehlých sociálních zařízení a dalších 
prostor.

Již podána a v 1. kole schválena je žádost o dota-
ci na přestavbu původní tělocvičny v suterénu zá-
kladní školy v Mor. Chrastové a to na školní dílny. 
Prostory bývalých dílen musely ustoupit výstavbě 
nové tělocvičny. Definitivně schválena je dotace 
na obnovu naučné stezky nad místní částí obce 
Brněnec a její realizace proběhne v roce 2021. Bo-
hužel neschválena byla žádost o finanční podpo-
ru k přestavbě a rekonstrukci zbývajících vnitřních 
prostor a sociálního zařízení v Lidovém domě. 
O tuto dotaci budeme usilovat i nadále.

V současné době se objevila i možnost požádat 
o finanční podporu na obnovu a dovybavení trav-
natého školní hřiště v Mariánském údolí. Bude-
me usilovat o její získání tak, aby tento prostor 
lépe vyhovoval potřebám dětí základní školy, ale 
také našemu oddílu malé kopané a ostatním zá-
jemcům z řad veřejnosti. Úspěšný oddíl malé ko-
pané byl ze soutěže podmínečně vyloučen pro 
nevyhovující podmínky školního hřiště v Brněnci 
s umělým povrchem. 

V patrnosti stále vedeme i potřebu rekonstrukce 
kulturní chaty v Chrastové Lhotě. Mimořádně zá-
važná je situace kolem technického stavu čistírny 
odpadních vod. Tento relativně nový objekt má 
zásadní technické problémy a vyžaduje praktic-
ky úplnou přestavbu. Ekonomicky tato záležitost 
naprosto přesahuje možnosti obce a činíme proto 
všechny nutné kroky, abychom připravili všechny 
potřebné podklady k žádosti o významnou fi-
nanční dotaci. V rámci ní by mělo dojít i k odka-
nalizování místní části Chrastová Lhota a v jednání 
je i možnost budoucího napojení odpadních vod 
z Březové nad Svitavou.

V jarních měsících bude do zdárného konce do-
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veden významný projekt nové hasičské zbroj-
nice. Podrobnější zpráva o tom bude zařazena 
do příštího vydání Občasníku. Obdobné lze říci 
i o další probíhající důležité stavbě – přístavbě 
tělocvičny u ZŠ. Vše nasvědčuje tomu, že by měla 
být dokončena podle harmonogramu, tj. v červen-
ci 2021.

Zdárně pokročily i práce v areálu koupaliště. 
Nově hotovo je pískové hřiště na plážovou kopa-
nou a dokončuje se nádrž biotopického čištění 
vody pro velký bazén.

Vzhledem k vyjímečnosti tohoto roku se velká 

většina kulturních a společenských aktivit vůbec 
nekonala. Věřím, že rok 2021 bude v tomto smě-
ru na nás všechny přívětivější a že se ve zdraví, 
na těchto akcích budeme moci setkávat.

My všichni zaměstnanci obce se i v nadcházejí-
cím roce 2021 vynasnažíme, aby obyvatelé, kteří 
mají k naší obci kladný vztah zde nacházeli stále 
lepší podmínky k životu ve všech oblastech, moh-
li zde uplatnit co nejširší paletu svých zájmů a byli 
zde spokojeni.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

Parkování v obci
Do našeho Občasníku nepíšeme o parkování 

v obci poprvé, ale zřejmě ani naposledy. V nedáv-
né době musela být situace v Brněnci řešena do-
konce s pomocí Policie ČR.

Upozorňujeme proto, že někteří naši řidiči způ-
sobem parkování porušují zákon 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích a ape-
lujeme na jejich zodpovědnost. Při parkování je 
třeba dbát na to, aby vozidlo nebránilo průjezdu 
ostatních vozidel, zejména vozidel IZS a doprav-
ní obsluhy, včetně popelářů u přední brány mlý-
na v Brněnci.

Místní poplatky v roce 2021
V roce 2021 přejde obec na jiný program zpra-

cování místních poplatků, který umožní nové při-
hlášky k platbě přes SIPO. Obecně platí, že pokud 
se u nikoho nic nemění, nemusí podávat žádné 
„přiznání“. V případě jakékoli změny je třeba vy-
plnit a odevzdat „Ohlášení poplatkové povin-
nosti“ (v případě zájmu o platbu přes SIPO je 
nutné dodat do 31.3.2020). Podrobnější informa-
ce včetně formulářů ke stažení najdete od ledna na  

obec.brnenec.cz, osobně, nebo telefonicky v kan-
celáři Obecního úřadu, případně na nástěnkách.

Pro zaslání platby převodem je nutné použít 
číslo účtu: 1283433379/0800, do poznámky na-
pište druh poplatku, jméno a číslo domu. Pro plat-
bu v hotovosti využijte pokladnu OÚ v době  
úředních hodin.

Výši poplatku pro rok 2021 bude schvalovat vy-
hláškou Zastupitelstvo obce Brněnec na svém pro-
sincovém zasedání.

Vítání občánků
Pandemie covidu-19 nám kazí celý rok plány 

na většinu tradičních akcí. Mezi ně patří i vítání 
občánků, které mělo proběhnout 26.9.2020. Pro-
tože jsme naše malé občánky nemohli přivítat ani 
na jaře, navštívila předsedkyně sociální komise 
s matrikářkou rodiny sedmi nejstarších dětí. Dě-
tem byl předán malý dárek a rodiče se podepsa-
li do slavnostní knihy. Budeme věřit, že se v roce 
příštím podaří mezi občany Brněnce přivítat slav-
nostně nejen nově narozené děti, ale i ty nejmen-
ší, co už jsou mezi námi.

zpráVy z obce
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Nové webové stránky obce
Obec Brněnec podepsala smlouvu na moder-

nizaci webových stránek se společností Urbi-
tech, která spravuje i službu Hlášení rozhlasu.
cz. Do února 2021 by měly být spuštěny stránky 
v nové, modernější podobě, která bude odpovídat 
současným požadavkům a legislativě.

Hledáme kronikáře naší obce
Kronika je významný dokument, který mapuje 

historii obce a ocení ho vlastně až příští genera-
ce. Náš současný kronikář již nemůže svou funk-
ci vykonávat. Průběh letošního roku se pokusíme 
zaznamenat (a že je o čem psát), ale dlouhodobě 
takto kroniku řešit nelze. Pokud má někdo zájem, 
nebo ví o člověku ve svém okolí, který by mohl 
a chtěl tuto funkci vykonávat, ozvěte se nám!

Zásilkové služby
Dnešní doba si vyžádala změnu v našem ná-

kupním chování, proto jsme velmi přivítali, že byla 
v naší obci v drogerii Mambo kromě pobočky zá-
silkových firem PPL a DPD zřízena Zásilkovna 
a na benzínové pumpě Balíkovna České pošty.  
Děkujeme!

Odpadové hospodářství v obci
Na obce je vyvíjen stále větší tlak na řešení si-

tuace v odpadovém hospodářství, což souvisí 
s významnými změnami v odpadové legislativě 
i slibovaném velkém navýšení poplatků za sklád-
kování.  Zásadní je potřeba  stálého zvyšování po-
dílu tříděného odpadu a snižování množství toho 
komunálního. Dnes se bohužel zdá, že na straně 
původců odpadů dochází k neustálému zlepšo-
vání, na straně zpracovatelů odpadu se nic moc 
neděje a většina ho stále končí na skládce. Je to 
špatně, ale v žádném případě to neznamená, že 
bychom měli na třídění rezignovat. O vytříděný 

plastový odpad se totiž sníží objem toho komu-
nálního a cena za skládkování odpadu se pro nás 
sníží.

Obec Brněnec podepsala s firmou SUEZ smlouvu 
na monitoring  v oblasti odpadového hospodářství 
prostřednictvím systému ArcoSmart. Zjednoduše-
ně každá popelnice v obci dostane čip a systém 
bude umět měřit objem sváženého odpadu a sle-
dovat jeho „kvalitu“. Tento systém je prvním kro-
kem k motivačnímu systému, se kterým je úzce 
provázaný a který bychom po vyhodnocení jeho 
provozu mohli začít využívat. Rádi bychom docí-
lili toho, aby byl občan finančně zvýhodněn, po-
kud bude poctivě třídit odpad a nevytvářet jeho 
zbytečné objemy, samozřejmě při zachování čisto-
ty našeho okolí (někteří „chytráci“ by mohli začít 
vytvářet černé skládky v lese, aby snížili množství 
odpadu ve své popelnici).

Zavedení systému ale není zadarmo. Obec již 
nyní dotuje svoz odpadu částkou kolem 200 tis. Kč 
ročně a další navýšení si nemůže už z důvodu pří-
jmových propadů dovolit. Budeme proto navrho-
vat pro rok 2021 zvýšení poplatku za svoz odpadu 
na 650 Kč za poplatníka. Toto zvýšení by mělo po-
krýt náklady na zavedení systému a alespoň čás-
tečně kompenzovat zvyšující se náklady na svoz 
a likvidaci odpadu.  Rádi bychom pak v roce 2022 
poplatek snížili na 600 Kč, protože zaváděcí nákla-
dy na nový systém budou jednorázové. Přes na-
vrhované navýšení poplatku věříme, že zavedení 
systému je krok správným směrem a že se nám 
všem v budoucnu vyplatí.

Výsledky dotazníkového šetření
MAS Svitava nás požádala o spolupráci v dotaz-

níkovém šetření spojenosti a přání obyvatel celé-
ho území MASky. Protože i naše obec připravuje 
strategický plán pro příštích pět let, využili jsme 
této aktivity, po dohodě s MASkou požádali ob-
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TJ Jiskra brněnec

Shrnutí první sezóny malé kopané v Brněnci. 
Loni, touto dobou, jsme náš klub zapsali do 6. DS 
Brno ligy v malé kopané. Za domácí hřiště jsme 
si vybrali multifunkční hřiště za základní školou 

v Brněnci. Týmu, který je složený z kluků místních 
i z blízkého okolí mnoho lidí nedávalo žádné šan-
ce. Nicméně jsme ukázali, že na to máme. Po této 
sezóně končíme na krásném třetím místě s celko-
vou bilancí 8 výher, 7 remíz a jedné jediné prohry.

Liga byla ukončena dvě kola před koncem celé 
soutěže z důvodu pandemie koronaviru. Bohužel 
jsme na toto rozhodnutí doplatili, protože bychom 
ze 3. místa postoupili o ligu výše.

Chtěli bychom poděkovat vám, fanouškům, 
že jste nás chodili podporovat a kolikrát v nema-
lém počtu, ale také všem naším příznivcům. Slibu-
jeme vám, že se do další sezóny vrhneme po hlavě 
a zkusíme naše výsledky ještě zlepšit.

Za tým MK Jiskra Brněnec, Marcel Homolka

čany o spolupráci a výsledky využili i pro potřeby 
obce. Šetření se zúčastnilo 37 lidí, z toho 20 mužů 
(dva mladší 30-ti let, 9 ve věku 31 – 60 let a 9 star-
ších 61 let) a 17 žen (1 mladší 30-ti let, 15 ve věku 
31-60 let a jedna starší 61 let). 

Převážná spokojenost panuje v oblasti nabíd-
ky obchodu a služeb, zdravotnictví, sociálních 
služeb, školství, spolkových činností, kulturní 
a společenské, s knihovnou, dostupností interne-
tu, infrastrukturou (voda, kanalizace, elektřina, 
plyn), místními komunikacemi a chodníky, sta-
vem místních památek, nakládání s odpady 
a kvalitou vody. Výrazná nespokojenost panuje 
v možnostech trávení volného času a sportu pře-
devším mládeže a dorostu, bezpečností a stavem 
dopravy na silnici I/43, nedostatku bezbariéro-

vých přístupů, možnostech trávení volného času 
dětí i dospělých, pracovních příležitostí a nabídek 
stavebních parcel, ve veřejné dopravě, cestovním 
ruchu, ubytovacích a stravovacích službách. Re-
zervy vidí občané v oblasti bezpečnosti a veřejné-
ho pořádku, stavu veřejného osvětlení, v nabídce 
cyklostezek a naučných stezek, propagaci obce, ži-
votním prostředí, péči o zeleň a stavu některých 
budov a to nejen těch obecních. Lze konstatovat, 
že výsledky šetření korespondují s připravovanou 
strategií obce a řada přání našich občanů již je pl-
něna nebo v blízké budoucnosti bude. Děkujeme  
všem za spolupráci a čas, který vyplnění dotazní-
ku věnovali.

Novinky zapsala místostarostka Eva Kozáková

Obec Brněnec přijme uklízečku s nástupem nejlépe  
od 1. 1. 2021. Bližší informace na telefonu 461 523 238.
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Na začátek školního roku 2020/2021 se jistě už tě-
šili všichni z nás. Nástup do školy se nesl v duchu 
klasické prezenční docházky pouze s jistými hygie-
nickými opatřeními, která se v průběhu měsíce mě-
nila. Žáky 6. a 7. ročníku čekalo ve třídách příjemné 
překvapení, jejich třídy byly vybaveny novým nábyt-
kem a v 7. třídě přibyl bezdrátový dataprojektor. Prv-
ní třídu začalo navštěvovat celkem 23 žáků, přejeme 
jim úspěšný start do školy.

Hned první školní týden nám začal zvesela, proto-
že k nám zavítal Kristián Alexandr Šebek – účastník 
soutěže Česko-Slovensko má talent. Společně jsme 
si zatancovali na hřišti za školou a příjemně jsme se 
tak nastartovali do nového školního roku. I letos naši 
školu navštívil spisovatel, tentokrát jsme se setka-
li se spisovatelkou Markétou Harasimovou. Ta nám  

objasnila, co přesně obnáší povolání spisovatel-
ky a jak vlastně vzniká kniha. Menším žákům bylo 
představeno interaktivní divadélko. V úplném závěru 
měsíce září přijali žáci 1. stupně ZŠ Brněnec pozvání 
do Březové nad Svitavou na pohádku Tajemství sta-
ré bambitky. Nezaháleli ani naši sportovci, kteří měli 
možnost si zasoutěžit v mezitřídním fotbalovém tur-
naji na venkovním hřišti v Mariánském údolí. Jako 
poslední akce přímo ve škole proběhla beseda s ná-
zvem Tonda-obal na cestách, zabývající se problema-
tikou recyklace a třídění odpadu.

Epidemiologická situace se bohužel začala vy-
víjet nepříznivě, a tak od 14. října 2020 byla znovu 
zavedena distanční výuka. Vzhledem k nabytým zku-
šenostem z jarní distanční výuky jsme byli na tuto si-
tuaci lépe připraveni a nově byla zavedena také online  

zŠ brněnec
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výuka přes MS Teams, do které byli zapojeni žáci všech 
ročníků. Pedagogové byli také díky fondu MŠMT vy-
baveni kvalitními notebooky pro online výuku. I na-
dále je ale dětem bez přístupu k internetu nabízena 
možnost tisknutí úkolů a pracovních materiálů v ur-
čitých dnech přímo ve škole. Dále byly zájemcům za-
koupeny registrační kódy do aplikace na učení slovní 

zásoby WocaBee, v níž loňští osmáci dosáhli na úžas-
né 3. místo v celostátním kole.

Ačkoliv žáci nesedí fyzicky ve školních lavicích, i tak 
probíhá během distanční výuky spousta akcí a soutě-
ží. V říjnu proběhl sběr kaštanů a žaludů a v listopa-
du tradiční sběr papíru. Ve spolupráci s obcí Brněnec 
se žáci a učitelé zúčastnili výsadby patronátního 
ořešáku v obecní aleji ovocných stromů v  Moravské 
Chrastové na Vyhlídce. Na pátek 13. listopadu připa-
dá Světový den laskavosti. Kvůli omezení v souvislos-
ti s epidemií se do záchranné stanice a psího útulku 
vydaly jen paní učitelky, aby sbírku předaly. Až si-
tuace dovolí, Zelené Vendolí navštíví vybraní žáci 
při  komentované prohlídce. S potěšením také ozna-
mujeme, že se dětem ze ZŠ Brněnec podařilo zrea-
lizovat poděkování zdravotníkům. Prostřednictvím 
pana Milana Čermáka (člena záchranné služby) jsme 
předali dárečky pro radost zdravotníkům i pacientům 
Nemocnice Svitavy – záchranné službě a dětskému 

oddělení. Přímo před našima očima nám také roste 
stavba nové tělocvičny, ze které se brzy budou moci 
těšit nejen naši žáci ale i veřejnost.

Konec kalendářního roku se nám už pomalu blí-
ží.  když letošní advent a vánoční svátky bohu-
žel neproběhnou v podobě, na kterou jsme zvyklí, 
tak i přesto mají naši žáci pro místní seniory na-
chystané malé dárečky. Ty jim předají prostřednic-

tvím obce Brněnec. I v této nejisté době bychom Vám 
chtěli popřát krásné prožití svátků vánočních, hod-

ně zdraví do  nového roku 2021 a spoustu milých  
chvilek s rodinou nebo přáteli.

Andrea Dvořáková, ZŠ Brněnec
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V této nelehké době se všichni potýkáme s růz-
nými omezeními a přísnými hygienickými opat-
řeními. I když tyto události velmi ovlivnily náš 
každodenní život, díky vzájemné spolupráci 
a ohleduplnosti se chod školky nezastavil a dě-
tem jsme tak mohli dále nabízet pestré, zábav-
né a poučné aktivity. Zásadní novinkou je velká 
změna, která se s naší školkou udála. V říjnu za-
čaly první práce na zateplování budovy, které se 
mohly uskutečnit díky panu starostovi Mgr. Blaho-
slavu Kašparovi, Radě obce Brněnec a firmě pana 

Bartelta. Závěrečné práce odvedli na začátku lis-
topadu malíři a klempíři. Díky všem jmenovaným 
dostala naše školka nový kabát a může se pyšnit 
veselou hravou barvou s nápisem, který ji doko-
nale doplňuje. Všem rodičům a prarodičům by-
chom rádi poděkovali za vstřícnost a trpělivost při 
stavebních úpravách. A také za podporu, ochotu  
i za úsměvy, kterými s námi tvoří lepší místo 
pro první roky života dětí předtím, než pokraču-
jí na základní škole. Víme, že to někdy není lehké, 
ale společnými silami vše zvládneme. JEŠTĚ JED-
NOU MOC DĚKUJEME. Zaměstnanci a hlavně děti 
jsou z nové podoby naší školky nadšené.

Podzimní radovánky
K tématu Veselé dýně jsme dětem nabídli 

spoustu aktivit, celý týden patřil velkým dýňovým 
hrám, kdy děti soutěžily o medaile a muffinek 
ve tvaru dýně. I přes stavební úpravy jsme na trav-
natém koutku vedle školky připravili pro děti dý-
ňovou výstavu, dýňobraní. Díky většímu množství 
dýní, které jsme měli k dispozici, mohly děti i je-
jich rodinní příslušníci obdivovat podzimní zátiší 
s plody podzimu a malovanými dýněmi. S dětmi 
ve školce neslavíme Halloween, ctíme dary podzi-
mu a české Dušičky, kdy vzpomínáme na všechny, 
kteří už nejsou mezi námi.

Co do přírody nepatří.

noVinky V MŠ MoraVská chrasToVá
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Celý rok při práci s dětmi zařazujeme ekologická 
témata. Zejména v této zrychlené době, kdy pro-
dukujeme velké množství různého odpadu, je to 

velmi důležité. Díky kouzlu a příběhu zraněné-
ho divokého prasátka se nám ve školce objevila 
zmenšenina lesa, se vším, co do něj patří – stro-
my, mech, krmelec, lesní zvířátka. Les byl ale na-
víc znečištěn odpadky jako je sklo, plasty, dráty, 
provazy, kov a další nepořádek. Děti společnými 

silami školkový les vyčistily. Poté jsme se vypravili 
do skutečného lesa nad místní kostelíček. Vybavili 
jsme se taškou a rukavicemi. Úkol byl jasný – při 
procházce posbírat veškerý odpad, který najdeme 
a který hyzdí krásnou krajinu v naší obci. A že jsme 
ho našli!!! Děti ukázaly vše, co našly i panu Datin-
skému, kterého jsme potkali, když pilně pracoval 
na údržbě okolí kostelíčka. Ještě jednou nám vy-
světlil, jak důležité je neznečišťovat přírodu a veli-
ce nás za naše snažení pochválil. Těšíme se na další 
spolupráci se Skauty.

Vůně jehličí, světla svíček a cukroví, to vše patří 
k Vánocům stejně jako sváteční atmosféra a vlíd-
né slovo. Přejeme Vám, ať jsou letošní netradiční  
Vánoce i tak provoněné láskou, zdravím, porozu-
měním a rozzářenýma očima nejen těch nejmen-
ších. Veselé Vánoce, šťastný celý příští rok a pevné 
zdraví přeje celý kolektiv MŠ Moravská Chrastová.

Tereza Fialová, učitelka MŠ Mor. Chrastová

Tradice sV. MarTina

V pondělí 9.11.2020 se děti v naší MŠ zača-
ly seznamovat s tradicí sv. Martina. Na návštěvu 
za námi přišel i pan účetní Martin, který svým jmé-
nem k naší tradici patří. Děti mu popřály a zapívaly 
k narozeninám i k blížícímu se svátku. Po  návště-
vě si vyslechly příběh, povídaly si o něm, kreslily 
omalovánku a seznámily se se vším, co k tradici 
patří. V úterý se děti těšily, že si příběh zdrama-
tizují a budou vyrábět i lucerničky. Během dne si 
děti stihly i zazpívat s doprovodem hudebních ná-
strojů píseň: „Martin na bílém koni“. Na vycházku 
jsme se šli projít k mlýnským bytovkám, u kterých 
jsou na zahradě pana Bise husy. Pěkně na nás kej-
haly, stejně, jako když prozradily úkryt Martina. 
Ve středu za dětmi přišla paní vychovatelka Mile-
na Kutláková, Monika Klemšová a paní asistentka 
pedagoga Martina Přichystalová. Všichni si vzá-

jemně předali dárky a při povídání strávili pěk-
né chvíle. A už na děti čekala další práce – válení 
a pečení svatomartinských rohlíčků. Pečení měla 
na starost paní kuchařka Ivanka. Děti z oranžových 
sluníček zahrály a zapívaly mladším kamarádům 
příběh. Poté se všichni odměnili úžasnými rohlíč-
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ky. Ve čtvrtek si děti zazpívaly a procvičovaly hravě 
počítání. V pátek se děti s vyrobenou a rozzářeno 
lucerničkou nechaly vyfotit před budovou školky   
pak se vydaly na krásnou procházku na Podlesí. 
I když Martin na bílém koni nepřijel, vůbec to ne-

vadilo. Děti byly spokojené, protože měly plno zá-
žitků a domů si odnesly krásné lucerničky.

Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, 
pohodu a zdraví.

Martin Záruba

Skautské oddíly uspořádaly poslední pátek 
v srpnu letošního roku benefiční koncert na pod-
poru ošetření lipové aleje u evangelického koste-
la. Vybrané dobrovolné vstupné ve výši 4.000,- Kč 
doplnilo symbolicky celkové náklady na akci.  
Poděkování patří všem účastníkům koncertu 
a schole Rozhraní, která své vystoupení věnovala 
dobré věci bez nároků na jakoukoliv odměnu. Spo-
lečné posezení v zahradě u ohně zakončilo hezký 
páteční podvečer.

Jan Datinský

koncerT pro lípy
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Od 1. září letošního roku se skauti z Brněnce 
pustili do realizace projektu „Kostelíček 21“. Naše 
několikaleté snažení o zvelebení okolí evangelic-

kého kostela dostalo konkrétní podobu prostřed-
nictvím grantu od nadace VIA, která nám poskytla 
finanční částku z programu Živá komunita – Do-
kážeme víc. Smyslem tohoto záměru je podpo-
ra komunitního života ve společnosti, zlepšování 
mezilidských vztahů a zvyšování kvality veřejné-
ho prostoru.

Se souhlasem vlastníka areálu, Českobratrské 
církve evangelické, jsme i navzdory covidu začali 
plnit realizační plán projektu. Jedním z jeho bodů 

bylo ošetření historické lipové aleje, staré přibližně 
120 let. Dvacet stromů se konečně dočkalo odbor-
ného zásahu arboristů. Ošetřené lípy tak mohou 
dál sloužit nám lidem i přírodě a krášlit naši obec. 
Na uhrazení prací přispěli: fa. Silk and Progress, fa. 
Frigotherm, s.r.o. Praha, obec Brněnec a účastníci 
benefičního koncertu „Koncert pro lípy“ prostřed-

nictvím dobrovolného vstupného.
Plánovaná výsadba ovocných stromů, které do-

plní budoucí arboretum, se vzhledem k mimo-
řádnému stavu přesouvá na jarní měsíce. Zájem 
o vysazení „svého“ stromu mají téměř všech-
ny spolky z naší obce. Výsadbové jámy jsou již 
připravené a tak se těšíme na společné dílo při  
jarním sluníčku.

V areálu přibyla řada keřů, bylinková zahrád-

ka a na upraveném terénu se zelená nový trávník. 
Zřídili jsme ptačí napajedlo, vyvěsili několik budek 
a zhotovili krmelec pro lesní zvěř.

Od jara příštího roku nás čeká spousta další prá-
ce. Zbudování ohniště s posezením, instalace lavi-
ček, posezení ve vnitřní zahradě, osetí bylinkové 
louky, doplnění dendrologického arboreta a další.

Věříme, že i v příštím roce nezůstaneme na práci 
sami a že dobrovolníků z řad občanů bude přibý-
vat tak jako letos.

proJekT „kosTelíček 21“ zaháJen
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Díky všem, kteří se již zapojili a nezištně pomá-
hají. Díky za radostné společné chvíle při dobrovol-
né a jistě prospěšné práci. Děkujeme obci Brněnec 
za materiální i finanční podporu, všem dalším 

drobným sponzorům a v neposlední řadě nadaci 
VIA za trpělivost a pomoc při našem snažení.

Jan Datinský

Na začátku školního i skautského roku jsme sr-
dečně přivítaly celkem šest nových členek ve věku 
6 až 7 let. Družinka získala název Červená šestka.

Hry, špetka nových znalostí a dovednos-
tí, ale především nová kamarádství a zážitky, 
to všechno už děvčata stihla zažít. Bohužel, mo-
mentální situace nám nepřeje, ale ani v této 
nelehké době nemeškáme a věnujeme se plá-
nování aktivit, které jsme schopny uskutečnit 
alespoň distančně. Tradiční schůzky to nepřeko-
ná, a proto doufáme a moc se těšíme, že se opět  
brzy shledáme.

Přestože nám současná situace neumožňuje 
osobní setkávání, snažíme se i tak být stále v kon-
taktu a aktivní. Jelikož nemohou probíhat naše 
klasické schůzky, zkoušíme vymýšlet různé alter-
nativní možnosti, jednou z nich je například po-

sílání dopisů s úkoly. Tuhle variantu využily naše 
nejmladší družinky Červená 6 a Žlutá 6. Družin-
kám přišly dopisy s nejrůznějšími šiframi a výzva-
mi, které pro ně jejich vedoucí připravily. Jedním 
z hlavních úkolů byl dobrodružný výlet na rozhled-
nu do Březové nad Svitavou, kde na ně po výšlapu 
čekala odměna v podobě balíčků s překvapením. 
Díky těmto úkolům se holky alespoň podívají ven, 
zkusí si něco nového, nebo si třeba jen zahra-
jí deskové hry s rodinou. Naše nejstarší družinka,  
a to Ostružiny, se rozhodla trávit čas společně jed-
nou za 14 dní pomocí videohovorů.

A nakonec tu máme jednu velkou společnou 
výzvu, kterou mohou plnit úplně všechny dru-
žinky. Jedná se o společné pečení perníčků se 
skautskou tématikou. Na všechny upečené per-
níčky, se později můžete podívat na skautském 

skauTky V době koronaViroVé
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instagramu (@skautky_brnenec) nebo na na-
šem facebooku (Skautky Brněnec) pod hastagem  
#SlunečnicePečou.

Eva Matějková, Eliška Řezníková,  
Rozálie Urbánková

Sázení stromů nad Vyhlídkou
Dne 9.11. naše obec pořádala na Vyhlídce vý-

sadbu ovocných stromů. Pozváni jsme byli my 
skauti, škola a veřejnost. Dostali jsme instrukce 
a dali se do práce. Jámy byly již vykopané. Nejpr-
ve jsme omotali kmen jutovou páskou, strom dali 
do jámy, přidali k němu kůl a zasypali hlínou. Na-

konec jsme přidali ochranu proti okusu. Skauti si 
zasadili třešeň černou a třešeň červenou, škola za-
sadila ořešák.

Už se těšíme, až stromy uvidíme na jaře kvést.
Anička Opršalová

Pro divadelníky nebyl podzim úplně šťastným 
obdobím. Po jarní nucené odmlce a zrušeném 
Sněhovém Brněnci jsme na podzim znovu ne-
mohli kvůli nařízením vlády uspořádat Noc diva-
del ani jinou divadelní akci. Na začátku září ještě 
bylo možné uvedení festivalu Meeting Brno v Br-
něnci, při němž jsme vypomáhali s pořadatel-
stvím. Pak už ale omezení a restrikce znemožnily 
začátek zkoušek nového představení Naše fabri-
ka. Zkoušet začneme až na jaře (hrát se bude ven-
ku, takže potřebujeme lepší počasí), premiéra by 
měla být v květnu. V listopadu neproběhla výše 
zmíněná Noc divadel a my s obavami vyhlížíme 
leden (Divadelní bál) a březen (Sněhový Brně-
nec). Sledujte prosím vývěsní plochy (plakátovací  
i virtuální), o všech akcích Vás budeme samozřej-
mě informovat.

Letošní podzim byl pro náš soubor smutným 
„historickým mezníkem“. 4. listopadu zemřel re-
žisér a umělecký šéf souboru Jan Kučera. Jeho 
odchodem se uzavírá dlouhá (a velmi úspěšná) 
etapa divadla v Brněnci. Honza (vlastním jménem 
Jan Heger) se narodil v roce 1941. Vystudoval Ja-

náčkovu akademii múzických umění, měl stálé 
angažmá v Městském divadle Brno. S divadelním 

ds e. VoJana brněnec
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Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, 
jak bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka 2021. 
Letos nám však covid míchá karty, a tak ani my 
dosud nevíme, jakým způsobem největší sbírka  
v ČR proběhne.

Jisté je, že Vaše dary, které prostřednictvím 
Tříkrálové sbírky naše Charita získá, slouží a bez 
nich bychom nemohli uskutečnit mnoho dobrého. 
Letos jsme z výnosu sbírky pořídili moderní scho-
dolez, díky kterému mohou klienti pečovatelské 
služby např. k lékaři, i když by se jinak ze schodů 
a do schodů nedostali. Z prostředků sbírky (a Par-
dubického kraje) jsme zakoupili také auto Ford Ka, 
rovněž pro pečovatelskou službu. Pomohli jsme 
mnoha rodinám s dětmi, které potřebovaly pří-
mou pomoc, letos jsme potřebným netradičně za-
koupili např. komín.

Výtěžek nadcházející sbírky 2021 bychom rádi 
použili na nákladné technické vybavení nové 

služby domácí zdravotní péče, kterou pro Vás 
chceme otevřít v průběhu roku 2021. Usilujeme 
o vznik domácí ošetřovatelské a paliativní péče, 
která zde nyní chybí a přinesla by občanům Svi-
tavska obrovskou pomoc v péči o nemocné a umí-
rající. Samozřejmá bude přímá pomoc osobám  
v sociální nouzi. 

O tom, jak sbírka proběhne, Vás budeme infor-
movat prostřednictvím dostupných sociálních sítí 
a dalších kanálů, jakmile budeme vědět víc. Infor-
mace o sbírce se k Vám dostanou také těsně před 
začátkem sbírky formou hlášení místního rozhlasu 
nebo na webových stránkách obce.

Budeme Vám vděčni, pokud charitní dílo pod-
poříte a zachováte Tříkrálové sbírce věrnost i v této 
složité covidové době. Právě ona ukazuje, jak je 
naše práce pro občany potřebná a nezbytná.

Mgr. Vendula Kouřilová

TříkráloVá sbírka 2021

souborem v Brněnci začal pracovat v roce 1983. 
Během této spolupráce vznikly desítky předsta-
vení a jeho režijní vedení ovlivnilo hned tři herec-
ké generace, posunulo úroveň souboru o mnoho 
příček výš. Jeho inscenace měly úspěch na národ-
ní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, (Drak je drak 
v roce 1990, Monsieur Amédeé 2000, 1+1 = 3 
v roce 2004) a také na Jiráskově Hronově, kam se 
náš soubor poprvé dostal s představením Maryša, 
které nám v srdcích zůstalo jako poklad. Honzova 
precizní režijní práce a cit pro situace byly porot-
ci vždy velmi ceněny, stejně jako otevřená mysl 
a schopnost odborné diskuse o divadelní tvorbě. 
Pro nás, herce, byl výborným učitelem herecké 
práce, základů pohybu na jevišti i jevištní mluvy. 
Naučil nás, že největší dík patří divákům, že jejich 
ochota přijít a shlédnout představení je to, proč 

se divadlo dělá. Po necelých 40 let dojížděl do Br-
něnce, při finálních přípravách inscenací i několi-
krát týdně, věnoval tisíce hodin divadlu v Brněnci 
a pomohl přeměnit soubor v moderní, aktivní di-
vadelní spolek, který se podílí na společenském 
životě. Jak vypadá soubor dnes, je jeho zásluha 
a výsledek jeho působení. A jak už to tak u tako-
vé časové a osobní investice bývá, vytvořil si k Br-
něnci silné pouto, stal kamarádem a přítelem pro 
mnohé z nás.

S úctou a díkem budeme vzpomínat!
Jakmile situace dovolí, uspořádáme v Lido-

vém domě vzpomínkový večer. I o něm budeme  
informovat.

Za divadelníky z DS E. Vojana Brněnec  
Kristýna Pavlasová
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i o letošních Vánocích dorazí do naší obce Betlémské sVětlO. 
skauti vám je nabídnou ve středu 23. 12. 2020 na obecním úřadě 

v Brněnci mezi 8. a 11. hodinou dopoledne. 

Když zábava tak s RENTFUN.CZ
Velkou pozornost na Dnu obce vzbudil stánek společnosti RENTFUN.
CZ, která nabízí druh nejmodernější zábavy jako je virtuální realita, 

letecké a závodní simulátory. 
Letecký simulátor podporuje 
nastavitelné ovládání pro děti 
nebo dospělé,VR nebo 3Real 
obrazovky a satelitní mapy  
České republiky.
Firma je schopna zajistit  
aTRaKCE Na KLíČ za velice 
příjemné ceny. 

Jak říká majitel firmy: „Rádi přinášíme radost lidem bez ohledu na věk. 
Nejvíc jsme rádi, když se do zábavy zapojí společně dítě i dospělí. Rádi 
pomůžeme s moderní zábavou i na Vaší firemní akci, soukromé oslavě, 
konferenci či městské a obecní slavnosti“.

Podrobnosti naleznete na www.rentfun.cz

Přejeme Vám klidné Vánoce, 
      mnoho zdraví, štěstí  
a rodinné pohody 
         v novém roce.
Zastupitelstvo obce Brněnec


