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Říká se tomu okurková sezona...
Vlastně jsme v období vrcholícího léta a pokud 

se týká počasí, nemůžeme si stěžovat, že by na-
bízelo fádní nudu. Horké dny jsou rychle střídány 
ochlazeními s vichry, následně potoky deště a pak 
zase rychle do léta. Předpovídajícím meteorolo-
gům není co závidět. Covidová pandemie přes léto 
ztratila sílu, ale její konec je v nedohlednu. 

Bez ohledu na vrtochy počasí a další okolnosti 
se „obec“ snaží plnit své úkoly a plány. Zejména 
nadbytek vláhy a omezené časové možnosti na-
šich pracovníků zapříčiňují, že hlavně sečení trá-
vy a úklid veřejných prostor je náročnější a tím 
i ve větším zpoždění než jindy. Navíc zodpovědně 
lze říci, že plochy pro úklid silami obce se časem 
zvětšují a pomoc ze strany vlastníků sousedních 
pozemků bohužel slábne. Je to škoda už proto, 

že vzhled obce se časem prokazatelně zlepšuje 
a posekaný proužek trávníku před našimi ploty by 
celkový dojem ještě zlepšil. Příklady, které najdeme 
ve všech částech naší obce ukazují, že je to možné, 
hezké a následování hodné (viz přiložené foto).  
Všem, kteří takto pomáhají zkrášlovat naše nej-
bližší životní prostředí děkuji.

Po částečném uvolnění hygienických opatření 
nás ještě v květnu navštívil hejtman Martin Ne-
tolický v doprovodu nového radního pro venkov, 
životní prostředí a zemědělství Miroslava Krčila. 
Jednání na našem Obecním úřadě se zúčastni-
li také starostové Hradce nad Svitavou a Rozhra-
ní. Hlavní témata se týkala investic do silniční sítě 
v regionu, ale také dotační politiky kraje směrem 
k obcím či rozvoje obecních vodovodů a kanalizací. 
Bylo konstatováno, že Brněnec a okolí čekají vel-
ké investice do silnic v majetku kraje i státu. “Ved-
le probíhající opravy silnice I/43 směrem na Brno 
chceme zahájit modernizaci téměř sedmikilome-
trového úseku silnice II/366 z Křenova do Pohle-
dů včetně průtahu obcí za 134 milionu korun bez 
daně. Pokud půjde vše podle předpokladů, tak by-
chom chtěli tuto etapu dokončit ve druhé polovině 
roku 2022,“ uvedl hejtman. Dále avizoval pokračo-
vání až do Hradce nad Svitavou v předpokládané 
hodnotě 208 milionů korun bez daně a dokončení 
obchvatu, Svitav v roce 2023.

Všech tří zástupců obcí se významně dotýká 
i dotační politika kraje v oblasti vodovodů a kana-
lizací. Zmíněna byla i úspěšná rekonstrukce mostu 
u mlýna PENAM v Brněnci. Tato akce byla zařaze-
na mezi NEJZDAŘILEJŠÍ STAVBY SILNIČNÍHO HOS-
PODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2020. 
Oba zástupci kraje rovněž dodatečně poděkovali 
našim občanům za podporu volební koalice 3PK 
v krajských volbách.

zpráVa o dění V obci
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Pan radní Krčil navštívil v následujícím měsíci 
naši obec ještě jednou, aby se obhlídkou na místě 
přesvědčil o havarijním stavu zařízení naší čistírny 
odpadních vod a přislíbil svoji pomoc.

Po dokončení a předání do užívání nové HASIČ-
SKÉ ZBROJNICE se naše síly soustředí na úspěšné 
završení velké přístavby tělocvičny a související 
přestavby staré tělocvičny na školní dílny s příslu-
šenstvím. Vedle vlastní haly pro široké spektrum 
sportů zde vznikají šatny pro chlapce a dívky 
s kompletním sociálním zařízením, nářaďovna, 
technické zázemí vzduchotechniky, záložního ply-
nového vytápění. Svoje centralizované místo má 
i řízení osvětlení, ozvučení, včetně ovládání mo-
derní světelné výsledkové tabule. Oproti původ-
nímu projektu bude mít objekt navíc galerii pro 
diváky a sál posilovny. Nově budované školní dílny 
v prostorách původní tělocvičny jsou koncipovány 
jako bezbariérové. Budou mít k dispozici vlastní 
šatnu, sklad, kabinet a bezbariérové WC. Ve shodě 
se stavebními firmami stále počítáme s předáním 
k užívání od 1.září 2021. Se dnem otevřených dve-
ří pro veřejnost je předběžně počítáno na sobotu 
18. září – budete všichni pozváni a vítáni.

Jak jsem Vás v minulém OBČASNÍKU informo-
val, zažádali jsme dotaci na celou řadu dalších 
projektů. Některé nedopadly úspěšně. Jedná se 
o dotaci na přestavbu Kulturní chaty v Chrastové 
Lhotě, rekonstrukci školní jídelny, úpravu školní-
ho hřiště v Mariánském údolí, rekonstrukci byto-
vého domu č. p. 3 (pošta). Naše žádosti budeme 
trpělivě opakovat, protože vlastní prostředky obce 
jsou na všechny potřeby nedostatečné. Ty použije-
me na dofinancování dotovaných projektů a další 
nezbytné výdaje. V řadě žádostí jsme ale úspěšní 
byli. Schválena je například dotace na rekonstruk-
ci šesti místních komunikací a dva úseky cyk-
lostezky z Mariánského údolí do Půlpecna. Tyto 
stavby budou zahájeny v příštích týdnech. První 

fází schvalovacího procesu úspěšně prošla i opa-
kovaná žádost o dotaci na rekonstrukci soc. za-
řízení a chodeb v 1. poschodí Lidového domu. 
V brzké době se také počítá se zahájením dlouho 
připravované rekonstrukce velkého bazénu v are-
álu koupaliště. Od Pardubického kraje jsme získali 
finanční podporu na první fázi rekonstrukce ČOV 
a o další máme požádáno. Celkově popis proble-
matiky fungování ČOV svým rozsahem přesahu-
je možnosti tohoto úvodníku. Stručně řečeno je 
a bude velkým břemenem obce.

Rovněž velkým tématem pro přítomnost 
i do budoucna je příprava vhodných stavebních 
pozemků pro rodinné domky. O významnou část 
strategických stavebních pozemků obec za před-
chozího vedení díky zadlužení přišla a součas-
ní majitelé s jejich využitím bohužel nespěchají. 
Doposud jsme se k těmto majitelům chovali vel-
mi trpělivě, ale okolnostmi jsme přinuceni tento 
postoj pozměnit. Stavební pozemky ve vlastnictví 
obce jsou k dispozici všem seriózním zájemcům. 
Na konzultaci na toto téma je dobré si domluvit 
termín předem.

Za informaci jistě stojí i výsledek konkurzu 
na místo ředitelky MŠ Brněnec – Moravská Chras-
tová. Konkurzní komise doporučila a Rada obce 
Brněnec schválila s účinností od 1. 9. 2021 do této 
funkce paní Terezu Fialovou. Ta zde dosud půso-
bila jako učitelka. Velké poděkování patří dosa-
vadní dlouholeté a úspěšné paní ředitelce Věře  
Vaňousové, která na vlastní žádost odchází na za-
sloužený odpočinek.

Závěrem Vás všechny chci pozvat na náš tradiční 
Den obce Brněnec. Pevně věřím, že aktuální proti-
epidemická opatření nezabrání setkání nás všech 
v příjemném prostředí se zajímavým a pestrým 
programem pro všechny.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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Odpadovému hospodářství se věnujeme 
na stránkách Občasníku pravidelně. Od 1. 8. je 
spuštěn systém ArcoSmart a při svozu popel-
nic bude díky nainstalovaným čipům sledová-
no množství svezeného komunálního odpadu. 
Aby toto množství bylo co nejmenší a snížily se 
nám platby za jeho likvidaci, je třeba co nejvíce 
odpad třídit a odevzdávat ho na místa k tomu ur-
čená. Proto neuškodí zopakovat, jaké máme odpa-
dové nádoby a co do nich můžeme dávat.
Žlutá popelnice – plast 
Patří – kelímky, PET lahve, obaly od potravin 
(např. kečupu), obaly od drogérie (např. aviváže), 
folie, sáčky, čistý polystyren, možno i nápojové 
kartony Tetra Pack
Nepatří – obaly se zbytky potravin, obaly od ne-
bezpečných látek, podlahové krytiny, molitan

Hnědá popelnice – bioodpad
Patří – tráva, větve, listí ze zahrad, zbytky ovoce, 
zeleniny, čisté piliny, hlína z květináče

POZOR! Upřednostňujte zahradní kompostéry  
nebo místo pro kompostování u ČSAD  
v Moravské Chrastové.
Nepatří – zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynu-
lá zvířata, znečištěné piliny

Bílá popelnice – bílé sklo
Patří – pouze čiré skleněné lahve
Nepatří – barevné lahve, automobilové sklo, 
okenní tabule a drátěné sklo

Zelená popelnice – barevné sklo
Patří – barevné skleněné lahve, tabulové sklo
Nepatří – čiré skleněné lahve, automobilové 
sklo,drátěné sklo

Modrá popelnice – papír
Patří – použité sešity, papíry, noviny, časopisy. 
letáky, papírové krabice
Nepatří – znečištěný a mastný papír, tvrdá vazba 
knih, plata od vajec

Bezhotovostní platby na pokladně
Snažíme se rozšiřovat služby pro naše občany 

a jednou z těch, které si dnešní doba žádá, je mož-
nost bezhotovostní platby kartou. Tato služba 
bude zprovozněna na pokladně Obecního úřadu 
v nejbližších dnech.

Proočkovanost v naší obci
Podle informací k 13.7.2021 bylo v naší obci 

proočkováno v kategorii 60+ 76,9% obyvatel,  
50-59 let to bylo 69,6 %, 30-49 let 54,9%,  
16-29 let 29%, do 16 let 2,1%. Procenta odpoví-

dají možnosti jednotlivých věkových skupin ne-
chat se očkovat, přesto ochota k očkování s věkem 
klesá. K větší proočkovanosti měla v první polovi-
ně srpna pomoci i akce Pardubického kraje „Očko-
vací kamion“ bez registrace, který měli lidé z naší 
obce nejblíže v Dlouhé Loučce. Díky nedostatečné-
mu zájmu z naší oblasti bohužel nebylo možné do-
pravit kamion blíž. Občany, kteří se přihlásili v naší 
obci, jsme dopravili na očkovací místo v Dlouhé 
Loučce obecním automobilem.

Eva Kozáková

zpráVy z obce

Jak třídit odpad
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Místní akční skupina Svitava z. s. se stala v le-
tech 2018 – 2022 realizátorem projektu MAP II 
a Implementace MAP ORP Svitavy, do nějž je 
zapojeno všech 17 základních škol, všech 21 ma-
teřských škol, 1 základní umělecká škola a několik 
neziskových organizací z území MAS (SO ORP Svi-
tavy, bez obce Rohozná). 

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdě-
lávání v mateřských a základních školách tím, 
že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol 
a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená 
společné informování, vzdělávání a plánování 
partnerských aktivit pro následné společné řeše-
ní problémů a potřeb v našem území. V rámci díl-
čích cílů MAP jsou naplánovány aktivity vedoucí 
ke zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli 
a veřejností, zlepšení spolupráce v území a vy-
užívání místních mimoškolních zdrojů pro roz-
voj vzdělávání dětí a žáků. Přínosem realizace 
projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného 
systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují 
vzdělávání dětí a mládeže.

Plánovanými aktivitami jsou zejména akti-
vity zaměřené na rozvoj čtenářské a mate-
matické gramotnosti, na podporu nadaných 
dětí a žáků v oblasti polytechniky, na společná  

setkávání ředitelů škol, na vzdělávání pedago-
gických pracovníků a na spolupráci s neziskovými  
organizacemi.

Zapojení pracovníci se v posledním roce muse-
li vyrovnat s epidemiologickou situací a vládní-
mi nařízení. Omezujících faktorů bylo nespočet, 
nicméně se nám některé aktivity zrealizovat  
podařily.

Přinášíme jejich krátký přehled:
 Pracovní skupina Polytechnika připravila sadu 

jednoduchých, stručných a výstižných návodů 
pro děti. Jedná se o několikaminutová videa, 
podle kterých mohou děti montovat, modelo-
vat a tvořivě si hrát. Pro děti tak vznikla alterna-
tiva ve trávení volného času v době distančního 
vzdělávání. Zřídila nový kanál na YouTube s ná-
zvem Polytechnika Svitavy. V návodech žáci 
najdou jednoduché postupy na výrobu předmě-
tů ze stavebnice Merkur, na jednoduché mon-
tování z běžných předmětů, které najdou doma 
a také kurz 3D modelování na počítači. Děti 
mají také možnost zapůjčit si stavebnice Mer-
kur na ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73 a uveřejněné 
postupy si vyzkoušet prakticky.

 Pracovní skupina Matematická gramotnost zor-
ganizovala Letní školu pro pedagogické pra-

Kontejner na použitý olej
Patří – použité potravinové oleje
Nepatří – motorový olej

Kontejner na textil
Patří – nepotřebné oděvy, prádlo, obuv v párech
POZOR! V naší obci též probíhá pravidelná sbírka 
oděvů pro Diakonii Broumov.
Nepatří – koberce, molitan, mokrý a znečiště-
ný textil

Sběrný dvůr
Patří – elektroodpad, nebezpečné odpady, pneu-
matiky, nábytek, kovy, objemný odpad

Černé popelnice – komunální odpad
Patří sem vše, co zbude po poctivém třídění, 
např. mastný ubrousek, rozbitý hrnek, dětské 
plínky, popel z kamen

Eva Kozáková

činnost Místního akčního plánU VzděláVání V roce 2020
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covníky ORP Svitavy s programem Začít spolu 
– červenec 2020 týkající se matematické pre-
gramotnosti a podpory nadaných dětí v této 
oblasti. Vzhledem k velmi pozitivní zpětné vaz-
bě z letní školy 2020 je naplánováno pokračová-
ní v červenci 2021.

 Pracovní skupina Čtenářská gramotnost v ná-
vaznosti na současnou situaci rozšířila aktivity 
do online prostředí (prostřednictvím prezenta-
cí, únikové hry a jiných vzdělávacích aplikací).

Dále vznikly tzv. tematické kufříky se zamě-
řením na matematickou a čtenářskou pregra-
motnost, a dále montessori pomůcky, o které je  
velký zájem.

V roce 2020 připravila PS Rovné příležitos-
ti velkou akci s názvem „Role a postavení OSPOD 

v systému prevence“, ale celkem 5 termínů mu-
selo být zrušeno. Doufáme, že v letošním roce se  
aktivita zrealizuje.

Veškeré aktivity projektu jsou připraveny 
pro všechny městské i venkovské školy, škol-

ky. Co se chystá v letošním roce, se můžete ze-
ptat manažerky projektu: Stanislava Vaněčková,  
vaneckova@massvitava.cz

Více informací o projektu na www.map-orp-
svitavy.cz nebo na Fb @maporpsvitavy.

Aktivity realizuje Místní akční skupina Svita-
va z. s. v rámci projektu MAP II a Implementace 
MAP ORP Svitavy (RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047
/0008519) za finanční podpory Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci  
Evropského sociálního fondu.

Letní škola

Montessori

Aktivita Kufr plný knih

Aktivita Fantasy klub
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Program Mentorské asistence 
Bonanzy Vendolí je inspirací  
pro pedagogickou praxi v regionu 
(nejen v době pandemie).

Program Mentorská asistence (MA) je primárně 
určen pro děti s problémy s učením. Ve Svitavách 
jej již téměř 8 let zabezpečuje nezisková organiza-

ce Bonanza Vendolí, z.ú. Do programu doporučují 
děti přímo třídní učitelé z jednotlivých základních 
škol. O mentoring je mezi školami, dětmi i rodiči 
velký zájem, který často přesahuje možnosti or-
ganizace. V současnosti je umocněn situací, kdy 
v řadě rodin chybí technické vybavení pro on-line 
výuku a rozdíly v aktivitě i ve vědomostech dětí se 
výrazně zvyšují. Základem úspěchu je široká spo-
lupráce s rodinami dětí založená na vzájemném 
respektu a důvěře. Řada rodin spolupracuje s Bo-
nanzou i v jiných programech nebo tzv. sociálně 
aktivizačních službách.

V rámci služby MA dochází v letošním školním 
roce do Bonanzy více jak 30 dětí i v době pan-
demie. V některých letech však přesahuje počet 
i 40 dětí. Vše záleží na počtu mentorů, studen-
tů středních škol, na jejichž účasti je mentorský 
vztah s dítětem postaven. Interakce z očí do očí 

mezi studenty – mentory a dětmi – mentee je vy-
soce efektivní. Díky zábavné a interaktivní formě 
procvičování si k jednotlivým předmětům najdou 
cestu i žáci s často negativním vztahem ke škole 
a učení. Způsob práce směřuje k pocitům a prožit-
kům úspěchu, sounáležitosti, podpory a pomoci, 
který obvykle ve školních skupinách děti tak často 
neprožívají. Výrazně se tak zvyšuje jejich motiva-
ce k učení a postupně se zlepšuje i vztah ke škole 
nebo autoritám.

Bonanza Vendolí v programu úzce spolupracuje 
s třídními učiteli dětí, kteří jsou informováni o vý-
sledcích mentoringu. Prostřednictvím podpory 
mentora, nového prostředí i motivačních pomů-
cek jsou posilovány i některé velmi důležité soci-
ální dovednosti dítěte. Dítě se aktivně zapojuje do 
chodu mentorské spolupráce a získává okamžitou 
zpětnou vazbu. Při společné práci jsou rozvíjeny 
také komunikační dovednosti. Mentorský vztah 
je podporován řadou dalších činností, kterých se 
mohou děti v Bonanze účastnit.

Mentorské programy jsou v ČR i ve světě obec-
ně velmi úspěšné a postupně nacházejí příznivce 
i na menších obcích, které přebírají část metodiky 
organizací jako je Bonanza a postupně ji přizpů-
sobují vlastním podmínkám nebo možnostem. 
V době pandemie, kdy došlo k výraznému omezo-
vání školních kontaktů je program velkou příleži-
tostí, jak účinně podpořit řadu dětí i rodin, které 
mnohdy nemají odpovídající podmínky pro sou-
stavné a cílevědomé vzdělávání.

Zpracovali:  
Mgr. Zdenka Karafiátová a PhDr. Erich Stündl 

Bonaza Vendolí, z.ú.
Kontakt: www.osbonanza.cz 

tel.: +420 608 218 847 (Mgr. Lenka Buchtová)

Mentorská asistence bonanza Vendolí
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V jarních měsících jsme ve škole pokračova-
li v distanční výuce. Postupně probíhala rotační, 
prezenční výuka a také doučování žáků v Čj, M a Aj 
v jednotlivých třídách. Kromě on – line vyučování 
hlavních a ostatních předmětů jsme do vyučova-
cího procesu zařadili celou škálu akcí. Jednalo se 
o velké množství aktivit jazykových, výtvarných, 
matematických, ekologických a pohybových. Zú-
častnili jsme se celé řady soutěží, kde naši žáci do-
sáhli výborných umístění. 

V olympiádě z českého jazyka naši školu vzor-
ně reprezentovaly žákyně 9. třídy K. Oujezdská zís-
kala v okresním kole 3. místo, v krajském kole se 
umístila v první desítce. V jazykové soutěži Woca-
Bee - anglický jazyk byly předány výhry žákům 
3. třídy za 1. místo v okresním kole a za 3. místo 
v krajském kole. V německé aplikaci WocaBee zís-
kali žáci 8. a 9. třídy 3. a 4. místo.

Talentovaní žáci 1. stupně se zapojili do Ma-
týska – matematického korespondenčního se-
mináře s celorepublikovou účastí škol, 1. místo 

obsadil T. Lžičař, 2. místo L. Klemšová, 3. místo  
A. Opršalová.

V celorepublikové výtvarné soutěži HZS „Dáva-
jí za nás ruku do ohně“ vybojoval kolektiv žáků 
4. třídy 3. místo. HZS Pardubického kraje ocenil 

D. Pandulu za 3. místo ve výtvarné soutěži „Dávají 
za nás ruku do ohně – Hasičská stanice“. Výtvar-
ná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ přinesla 
2. místo L. Kolářovi a 3. místo S. Neudertové.

Celorepublikové kolo Českého zahrádkářské-
ho svazu odměnilo diplomem a cenou za pěk-
né 2. místo A. Opršalovou - polytechnická práce 

zŠ brněnec
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na téma Zahrada plná života. Děvčata ze školní 
družiny obsadila v kategorii malba, kresba také 
bodovaná místa, G. Malásková – 3. místo, V. Písa-
říková – 5. místo, K. Hlaváčková – 6. místo.

V ekologické oblasti jsme v rámci Dne Země 
mimo jiné sbírali byliny, starý papír, PET lahve. Zú-
častnili jsme se akce „Ukliďme Česko“ a výukového 
přírodovědného pořadu Záchranné stanice Seife-
ros s ukázkami letu a lovu dravců. Z Povodí Mora-
vy jsme převzali odměny a ceny za soutěž „Voda 
štětcem a básní“ s podtitulem Život nad vodou  
i pod vodou.

Tradiční spolupráci s MŠ Mor. Chrastová a MŠ 
U Dvou sluníček Brněnec završily návštěvy před-
školních dětí ve škole, zápis do 1. třídy a zdařilé 
odpoledne s bohatým programem pro budoucí 
prvňáčky „Škola nanečisto“.

Zapojili jsme se do akce „Vzory vzorům“, projek-
tu s podporou MŠMT a ministra školství R. Plagy. 
Zaujali jsme příběhy žáků naší školy, kteří se stali 
v době covidové příkladem pro ostatní. Odměnou 
byly knihy pro nominované děti i několik výtisků 
do školní knihovny.

Podporujeme také pohyb a sport. Celoročně 
probíhala soutěž „Turistická výzva“ pro žáky, ro-
diče i širokou veřejnost. Na závěr školního roku se 
uskutečnil turnaj ve vybíjené a ve fotbale. Rovněž 
proběhly výlety v jednotlivých třídách se zaměře-
ním na poznávání zajímavých míst naší vlasti.

Zlomový a důležitý byl tento rok pro žáky 9. roč-
níku. Příprava na přijímací zkoušky nebyla snadná, 
probíhala v rámci distanční výuky. Přesto se vše 
podařilo zvládnout. Na maturitní obory bylo přija-
to 17 žáků a na učební obory 8 žáků. Většina z nich 
se umístila na předních místech výsledkových lis-
tin přijímacích řízení. Tuto skutečnost kladně hod-
notí i ředitel Gymnázia Svitavy PaeDr. M. Báča, 
který opakovaně oceňuje vysokou úroveň přípravy 
a znalostí žáků naší školy.

Během roku probíhala stavba tělocvičny. Do fi-
nále se blíží rekonstrukce školních dílen a dokon-
čení stavby nové tělocvičny. Na její otevření se žáci 
a zaměstnanci školy moc těší.

Kolektiv učitelů ZŠ Brněnec
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Výlet a nocování s předškoláky
Úterní odpoledne a následně i noc patřila našim 

předškoláčkům. Pro děti jsme si připravily výlet 

do Březové nad Svitavou, zábavu na školní zahra-
dě a přespávání ve školce.

Po obědě se děti společně se mnou a s p. ředi-
telkou Jaruškou, vydaly do Brněnce na autobus, 
který nás dovezl na náměstí do Březové nad Svi-
tavou. Odtud pokračovala naše cesta k rozhled-
ně Járy Cimrmana. Některé děti zvládly vylézt až 
na samý vrchol rozhledny, kde se za odměnu ob-
čerstvily sladkostmi od svých rodičů. Cestou zpět 
jsme se zastavily na lanovém parku, kde děti zdo-
lávaly různé překážky. Vyzkoušely si například 
chůzi po lanovém žebříku, po laně, prolézání sítě, 

nebo houpání na kládě. Po dovádění v parku če-
kala na děti dobrota v podobě limonády a pizzy 
v místní pekárně.

Cestu zpět do školky jsme volily po cyklostez-
ce, kterou jsme si zpříjemnily hrami „Arizona“ 
a „Bomba“, díky kterým dětem cesta rychleji utek-
la. Po návratu do školky už na děti čekal skákací 
hrad na naší zahradě. Děti využily také houpa-

ček, skluzavky a hrály různé spontánní hry. Před 
spaním si děti prohlédly knížky, které si donesly 
a zhlédly pohádku „Zakleté pírko“. Všechny děti 

MŠ U dVoU slUníček
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zvládly bouřlivou noc velice dobře, většina z nich 
ani nepostřehla, že nějaká bouřka byla a pře-
spávání ve školce se jim i přes počáteční obavy,  
moc líbilo.

Děkuji všem za spolupráci. Myslím si, že děti 
si ten svůj den i noc velmi užily a budou na naši 
školku vzpomínat jen v dobrém. Krásné sluníčkové 
prázdniny všem.

Pasování předškoláků  
do řádu školáků

Středa se stala pro předškoláky velmi očekáva-
ným dnem, jelikož se konalo slavnostní „Pasování 
předškoláků do řádu školáků“. Vzhledem k velice 
příjemnému letnímu počasí se celá akce konala 
na naší sluníčkové zahradě.

Děti si pozvaly své blízké, které hned v úvodu 
přivítala p. ředitelka Jaruška. Po krátkém proslo-
vu a úvodní hymně naší brněnecké školičky ná-
sledovalo představení dětí a poté pásmo básniček 
a písniček. V básničkách děti předvedly, že znají 

geometrické tvary, lidské smysly, písmenka z abe-
cedy a také měsíce v roce. Písnička „Jaro, léto, pod-
zim, zima“ ukázala, že děti umí správně i roční 
období. Na plyšácích s motivy ovoce a zeleniny 
děti ukázaly, jak zvládají rozklad slov na slabiky 
a určování prvního písmenka u slov. Závěr patřil 
básničce „Už půjdu do školky“ a písni „Školáci“.

Samotné pasování nebylo nikým jiným než pra-
vým rytířem, který se slovy „Pasuji tě do řádů ško-
láků“ přeměnil malé předškoláčky ve velké školáky. 
Dětem byla předána šerpa p. ředitelkou a obdrže-
ly balíček, ve kterém se skrývala knížka s fotkami, 
vak na záda se jménem, sovička, motýlek z bon-
bónů, pamětní list a propiska s logem naší školky. 
Poté proběhlo focení a přátelské posezení s ohýn-
kem, občerstvením a hrami na zahradě.

Děkujeme všem zúčastněným, že přišli děti 
podpořit. Budoucím školáčkům přejeme hodně 
úspěchů a krásných chvil v základní škole.

Barbora Venclová, DiS.
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Cesta kolem světa
Celý červen jsme s napětím sledovali zprávy, 

zda vůbec budou letní tábory povoleny a v pev-

né víře, že ano, jsme pracovali na programu. Díky 
ochotné paní doktorce Obrovské se pak většina 
dětí otestovala v Brněnci PCR testem a letní dobro-

družství mohlo začít. Téma našeho tábora nás pro-
vedlo 10 zajímavými zeměmi světa. V Japonsku 
jsme vyráběli typické zbraně a věnovali se kaligra-

fii, v Indii poznávali koření a sledovali souboj slo-
nů, na Ukrajině četníci honili loupežnickou bandu 
Nikoly Šuhaje, z Itálie si každý odnesl vlastnoručně 

30. oddíl skaUtů
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Covidová pauza činnosti našeho souboru pokra-
čuje. Letní období bývá prázdninový odpočinek, 
letošní léto dvojnásob. Takže by se dal okopíro-
vat náš příspěvek z loňského léta – po zrušených 
aktivitách na jaře netušíme, co bude na podzim. 
Připravujeme se na Noc divadel 20. listopadu. 
Doufáme, že vyjde ples v lednu a pomalu zjišťu-
jeme, jak jsou na tom soubory s možností příprav 
nových her, se kterými by mohly přijet na Sněho-
vý Brněnec 2022. Je složité něco připravovat, když 
vůbec netušíte, jestli to bude možné zrealizovat. 
Naše tradiční akce se zrušení nevyhnuly, doufáme, 
že v následující divadelní sezóně už se znovu tra-

dičně rozběhnou. A z těch volně doplňujících - rádi 
bychom v září začali zkoušet novou hru, snad to si-
tuace dovolí. A snad budeme moci hrát na Sněho-
vém Brněnci. Snad.

Těch „snad“, „doufáme“, „chtěli bychom“ je tolik, 
že nezbývá než věřit. Pracujeme, připravujeme, 
jen nechceme slibovat příliš mnoho veřejně, aby-
chom toho nemuseli tolik veřejně rušit.

Sledujte vývěsní plochy, náš Facebook – vše 
bude oznámeno včas, nechceme, aby Vám cokoliv 
uniklo. A těšte se. My se taky těšíme. Už se přece 
musíme sejít!

Kristýna Pavlasová

ds e. VoJana

vyrobenou pizzu a panáčka Pinnochia, den v USA 
byl zpestřen prohlídkou vojenského vrtulníku, 

v Číně jsme putovali za velkou čínskou zdí (přehra-
da Vír) atd. Každý stát byl navíc ochucen typickým 
jídlem počínaje sushi, kuřetem s teriyaki omáčkou, 
kaší kuťjou, konče hamburgerem, hotdogem nebo 
kuřecími plátky dušenými v Setonově hrnci. Letoš-
ní tábor byl také jiný v tom, že družina Jestřábů 
přijela o několik dní dříve a pomáhala se stavbou 
tábora. Jsme vděční za to, že jsme mohli tábor vů-
bec uspořádat, za počasí, které zlobilo, ale náš tá-
bor ušetřilo všech možných pohrom a už teď se 
těšíme na další prázdniny.

Monika Lžičařová

Zejména v posledních letech mají někteří lidé 
tendenci vše okamžitě soudit a hodnotit – ke vše-
mu hned zaujímat postoj. Často se tak děje jen 
s povrchní znalostí situace a bez ohledu na širší 
kontext a stále probíhající změnu (nás samých, 
vývoj okolností, emocí). Sociální sítě toho býva-
jí příkladem. Umožňují okamžitou reakci, často 
přehnanou, někdy se záměrem šokovat, ale ze-

jména bez jakékoliv odpovědnosti. Přitom je 
jasné, že před vysloveným soudem je třeba věci 
nechat vyvinout, shromáždit informace z více 
zdrojů atd. Nad tím vším by měla být především  
snaha postihnout nejen potřeby svoje, ale také 
potřeby ostatních.

„Náš občan“

zaMyŠlení
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Pan starosta Blahoslav Kašpar se setkal s Han-
kou Štěpánovou, předsedkyní správní rady P-PINK 
a projektovou manažerkou pro rozvoj spolupráce 
se vzdělávacími institucemi a obcemi na území 
Pardubického kraje. Položil ji několik otázek.

Můžete nám trochu představit,  
co jste za firmu?

Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším 
zájmem. Celý název je Pardubický podnikatel-
ský inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích 
v Domě techniky a organizace pracuje pro úze-
mí celého Pardubického kraje. Naším úkolem 
je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich  
podnikání.
To znamená, že nepodnikatelé  
už nemusí číst dál?

Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je něko-
lik zaměstnanců, které to v současné práci neba-
ví a chtěli by začít podnikat. Zajímavé to může být 
i pro šikovné studenty, kteří již v době studia chtějí 
začít pracovat „na svém“.
Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, 
chtěli by to zkusit uplatnit  
jako podnikání, ale neví jak na to?

Napadá mě při vaší otázce takový příklad: Ně-
jaká žena dovede péct úžasné trubičky, všichni 
to chválí a ona neví, zda by se tím mohla uživit. 
A láká ji to. Tak podobným lidem nabízíme AKA-
DEMII ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ.
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda 
by tato žena našla odvahu  
se přihlásit.

Odvahu může najít každý. Covid nám v tom-
to případě nahrál na smeč. Zájemce nemusí ani 
opustit svůj dům a může se vzdělávat. Jedná se 

o sérii online přednášek od zkušených lektorů 
z praxe. Pokud nebudou mít zájemci čas poslou-
chat přednášku „na živo“, tak si ji mohou vyslech-
nout ze záznamu.
Co když jsem váhavý střelec  
a nechci hned tolik času věnovat 
školením před začátkem podnikání, 
je i jiná možnost?

Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubá-
toru v Domě techniky, kde P-PINK sídlí, absolvovat 
pohovor o svém záměru. Dojde tak k odpově-
di, zda je reálné začít nakládat se svým nápadem. 
Kontaktovat nás můžete na info@p-pink.cz
Co nabízíte již zavedeným 
podnikatelům?

Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných 
přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky 
probíhají online každé 3. úterý v měsíci napříč ro-
kem 2021 vždy od 9:00 hodin. Témata například: 
podnikatelský plán, finance, komunikace, právo, 
marketing offline, pojištění, měkké dovednosti, 
obchod a marketing online.

Přihlásit se můžete přes naše webové stránky 
nebo využijte přiložený QR kód. Na váš e-mail pak 
zašleme informace k probíhajícím akcím i již pro-
běhlé přednášky rovněž zájemcům rádi zašleme.
Máte pro existující podnikatele 
nějaký takzvaný „špíček“?

Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ 
a „PINKubační program“. Oba jsou určeny pro in-
tenzivní, komplexní a dlouhodobější systematic-
kou práci s konkrétním projektem, kde výsledkem 
je prosperující firma.
Informací je spousta, ale co 
když potřebuji s někým z P-PINK 
mluvit, zeptat se, než se přihlásím 

podnikáte, či plánUJete podnikat? 
nabízeJí poMocnoU rUkU



15
B r n ě n e c k ý  o B č a s n í k

02/2021

na jakýkoli webinář a podobně. 
Nebo když potřebuji něco jiného 
kolem podnikání?

Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhod-
né a jaká nabídka akcí běží, nebo hledáte kontakt 
na nás, tak sledujte naše stránky p-pink.cz a náš 
FB P-PINK Nabízíme i další služby jako například 
sdílené kanceláře, virtuální sídlo firmy atd.
Nic není zadarmo, kolik korun 
zájemci o služby P-PINK zaplatí?

P-PINK je organizace, která pracuje pro území 
celého kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné 
části Pardubickým krajem a městem Pardubice. 
Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal 
i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí. 
Většina našich služeb je zdarma. Některé služ-
by jsou zpoplatněné, ovšem za velmi přívěti-

vé ceny. Inkubátor poskytuje v místě svého sídla 
podnikatelům placené zázemí formou sdílených 
kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro ja-
koukoli organizaci jednorázový či opakovaný pro-
nájem jednací místnosti a konferenční místnosti. 
Podnikatelským subjektům nabízíme také zřízení 
virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.
Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří 
pomoc nepotřebují, ale rádi by své 
zkušenosti předávali dál, mohou se 
na vás obrátit?

Ano, stále hledáme další odborníky, mentory 
a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do na-
šich aktivit a mohou tak předávat dál své získané 
zkušenosti.

Hledáme novéHo spolupracovníka
obec Brněnec přijme  

pracovníka/pracovnici na rozvoz oBědů.  
Jedná se o práci na dohodu o provedení práce. 

Zájemci se mohou hlásit  
na tel.: 461 523 238 nebo 733 129 574

obec Brněnec velmi naléhavě hledá 
kronikáře/kronikářku,

pro zaznamenání života a všech významných 
události v obci pro budoucí generace.
Kontakt pro případného zájemce: starosta 

606 614 398 nebo místostarostka 724 313 362
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kalendář připraVoVaných akcí

21. 8. voleJBalový turnaJ – TJ Jiskra Brněnec

27. 8. Benefiční koncert skupina čermol (18.00 evang. kostelík) – Skauti

28. 8. den oBce Brněnec – Obec Brněnec

4. 9. turistický výšlap – adamov – TJ Jiskra – turistický oddíl

18. 9. slavnostní otevření nové tělocvičny – obec Brněnec, zš Brněnec

25. 9. vítání oBčánků – obec Brněnec

29. 9. sBírka – květinový den (český den proti rakovině) – Skauti

9. 10. Balvan 21 – pěvecká soutěž (lidový dům) – Skauti

14.-15. 10. sBírka pro diakonii – Skauti

24. 10. Brněnecký megáč – TJ Jiskra Brněnec, Skauti

28. 10. výsadBa stromů s programem (evangelický kostelíček) – Skauti

7. 11. raBšteJnský kocour – TJ Jiskra Brněnec, obec

7. 11. Beseda s p. J. slezákem (lidový dům) – Skauti

17. 11. skautská lípa – Skauti

20. 11. noc divadel – DS E. Vojana

27. 11. talksHow kristýny pavlasové – K. Pavlasová

Všechny akce se budou konat, pokud dovolí epidemická situace  
a za aktuálně platných podmínek. Změna některých termínů vyhrazena.

podrobné inforMace na plakátech

máte pocit, že v našem občasníku něco chybí?  
máte co říct a chtěli byste, aby to věděli i ostatní?  

přidejte se k nám a staňte se dopisovatelem našeho občasníku. 
Ozvěte se na vladimirhanik@seznam.cz  

nebo e-podatelna@brnenec.cz


