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Úvodní článek obecního OBČASNÍKU bývá věno-
ván přehledu nedávno proběhlých událostí a dále 
očekávanému dění v obci, ale i ve společnosti. Ob-
dobně tomu bude i v tomto vydání.

Je krátce po parlamentních volbách a jejich vý-
sledky, jako vždy, ovlivní každodenní život nás 
všech a to na delší dobu. Každý volič k tomu může 
svým dílem přispět. Proto bývá dobře, je-li účast 
voličů v nich co největší. Celostátní výsledky zná-
me ze sdělovacích prostředků. Proto i pro porovná-
ní připomenu výsledky v r. 2021 a 2017 jen u nás 
v Brněnci:

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, kdy-
by se o složení parlamentu a následně i vlády 
rozhodovalo jen hlasy našich občanů, vypadala 
by jejich podoba podstatně jinak, než tomu bude 
v celorepublikovém součtu. Je to nakonec logické, 
protože každá strana má jinou sílu v různých regi-
onech a reprezentuje jinou skladbu obyvatel měst  
a venkova.

V době uzávěrky Občasníku není definitiv-
ně známo, jak bude sestavena vláda a další řídí-
cí struktury i když jejich budoucích obrysy jsou 
zřejmé. Zbývá jim jen přát budoucí úspěch v zá-

jmu všech zodpovědných a pracovitých občanů  
naší země.

Čas od času si připomínáme významné mezní-
ky historie jak na světové, tak národní i naší místní 
úrovni. Za místní mezník, zejména z hlediska vzdě-
lávání v celém regionu, lze jistě považovat i rok 
1901. Rok otevření naší největší budovy základní 
školy v Moravské Chrastové, č.p. 100. Je tomu tedy 
120 let. Jsem velmi rád a věřím, že se mnou širo-
ká veřejnost, že právě na toto výročí se podařilo 
předat především dětem naší školy, ale i širokému 
okruhu zájemců tak významné dílo, jakým je pří-
stavba tělocvičny – krásné sportovní haly. Jak jste 
už byli informováni v minulém OBČASNÍKU, ne-
dílnou součástí této stavby je i kompletní zázemí. 
Návštěvníci „Dne otevřených dveří základní školy 
a nové tělocvičny“ se o tom mohli sami přesvěd-
čit. Jedinou v současné době ještě dokončovanou 
součástí komplexu, je sál FITCENTRA - POSILOVNY. 
Vybavena nářadím by měla být do konce tohoto 
měsíce. Tak jako ostatní prostory, tak i posilovna 
bude sloužit všem zájemcům. Podmínky vstupu 
jsou dané provozním řádem a budou zveřejněny 
na nových webových stránkách obce.

Pozornost si jistě zaslouží i nově vybudované 
dílny, financované s pomocí dotace IROP prostřed-
nictvím MAS Svitava.

Po dokončení výstavby nových a rekonstruk-
ci velké části stávajících chodníků v obci, jsme 
se v letošní stavební sezóně zaměřili na zlepše-
ní stavu našich místních komunikací. Podařila se 
opravit jejich větší část. Jedná se například o dva 
úseky v centru Brněnce, dále o příjezd k parcelám 
na Padělce ze strany od Bělé nad Svitavou, v Ma-
riánském údolí k domkům na Drahošově, hlavní 
příjezd na Hradčany a některé další. Z důvodu ad-
ministrativní chyby nebyla ze strany Ministerstva 

zpráVa o dění V obci

rok 2021 rok 2017

oprávněných 
voličů 1 065 1 091

účast 615  (57,75%) 621 (56,92%)

hlasy pro:

aNo 236  (38,62%) 227 (36,73%)

oDs, KDU, Top 90  (14,72%) 41+28+11

pIrÁTI, sTaN 68  (11,12%) 40+nekandidovala

spD (okamura) 56  (9,16%) 72 (11,65%)

ČssD 47  (7,69%) 66 (10,67%)

KsČM 46  (7,52%) 77 (12,45%)
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pro místní rozvoj podpořena dotací například re-
konstrukce dvou místních komunikací v Chras-
tové Lhotě, ale i některých dalších. Proto na ně 
opakovaně žádáme o přidělení dotace na tento 
rok. Bezpečný a bezproblémový pohyb po obci, 
ať už pěších nebo prostřednictvím dopravního 
prostředku, považujeme za jednu z našich priorit.

Z tohoto důvodu je k zahájení výstavby při-
pravena a finančně z větší části kryta cyklostezka 
z Mariánského údolí až do Půlpecna. Práce moh-
ly být započaty už v letošním roce, ale z časových 
důvodů byly odloženy na jaro 2022. Na tu samou 
dobu je přesunuto i zahájení rekonstrukce velkého 
bazénu v areálu koupaliště. Stavební činnost ne-
ustane ani v zimních měsících. Práce mohou pro-
bíhat ve vnitřních prostorách. S tím se počítá jak 
v Lidovém domě při přestavbě chodeb a sociální-
ho zařízení v 1. podlaží, tak při rekonstrukci bytu 
v obecním bytovém domě č. p. 37 v Brněnci.

Velmi zvolna se řeší i situace s přemístěním 
současného působiště České pošty, tj. z domu č. 3 
v Moravské Chrastové do budovy Obecního úřa-
du. Podle posledních informací k tomu má dojít 
na počátku r. 2022.

V měsíci listopadu byla zahájena rekonstrukce 
naší čistírny odpadních vod. Ta je vynucena ha-
varijním stavem celé technologické části, včet-
ně osmi čerpacích stanic. V první fázi je řešena 
kompletní výměna slaboproudého i silnoprou-
dého vybavení ČOV v ceně přesahující 3 mil. Kč. 
Netrpělivě očekáváme výsledky „Studie provedi-
telnosti“, která byla zadána odborné firmě na jaře 
tohoto roku. Ta nám teprve řekne, jaká investice 
nás čeká, aby bylo dosaženo plné funkčnosti čis-
tírny. S velkou pravděpodobností to bude částka, 
která přesáhne naše finanční možnosti. Problema-
tika ČOV včetně ceny vodného a stočného na rok 
2022 bude rovněž předmětem jednání prosin-
cového Zastupitelstva obce. Je pravděpodobné, 

že bude nezbytné její navýšení. Dalším důležitým 
bodem programu jednání je projednání a schvále-
ní rozpočtu na r. 2022. V jeho rámci budou řešeny 
potřeby obce posledního roku tohoto volební-
ho období. Mimo některé výše naznačené priori-
ty k nim bude jistě patřit modernizace veřejného 
osvětlení v místních částech Moravská Chrastová 
a Chrastová Lhota, podpora bydlení a potřeby pří-
spěvkových organizací obce.

Současný systém řízení a správy obcí je časově i 
pracovně náročný. Vyžaduje přípravu a zpracování 
střednědobých i dlouhodobých výhledů budoucích 
záměrů, jako nezbytnou podmínku jejich případ-
né budoucí realizace a zejména možnosti přija-
telného financování. Mimo to je nezbytné řešit 
každodenní potřeby a funkčnost v různých oblas-
tech života obce. To vše v nelehkých podmínkách 
epidemie. Jsem rád, že sice početně malý, ale do-
statečně výkonný aparát pracovníků, máme. Jeho 
členové jsou schopni tyto úkoly zvládnout. Konec 
kalendářního roku je vhodným časem na zaslou-
žené poděkování všem zaměstnancům za jejich 
podíl na úspěšném fungování obce.

Spoluobčanům pak přeji, aby se jim podařilo 
alespoň v období Vánoc na chvilku přibrzdit úprk 
času. Ať si všichni můžete užít kouzelnou atmosfé-
ru v kruhu blízkých a do blížícího se nového roku 
2022 Vám všem přeji hlavně zdraví, pohodu a kou-
sek potřebného štěstí.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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S velkým zájmem přivítala veřejnost otevře-
ní nové tělocvičny, která v naší škole a obci dlou-
hodobě velmi chyběla. Z inspekčních zpráv naší 
školy tak nadobro zmizí evergreen o nevyhovu-
jícím zázemí pro hodiny tělesné výchovy a sport 
v naší obci tak dostal konečně zelenou nejen  
venku, ale i  ve vnitřních prostorách.

Provoz tělocvičny je povolen v režimu „předčas-
ného užívání“ a do kolaudace stavby je jeho ga-
rantem obec. Poté bude majetek svěřen Základní 
škole. Správcem tělocvičny je pan Pavel Všianský 
a na něj je možné se obracet v případě žádostí 
o pronájem. K rezervaci je vhodné použít rezervač-
ní systém na obec.brnenec.cz/Turistika a sport/
Rezervace tělocvičny, kde jsou zaznamenány  
obsazené časy.

Zájemci o dlouhodobé pronájmy (různé spor-
tovní oddíly a spolky) byli vyzváni k přihlášení 
a podpisu smlouvy. Smlouvy jsou schváleny Ra-
dou obce Brněnec na dobu určitou. Každá skupi-
na, která si tělocvičnu pronajímá, musí mít svého 

odpovědného zástupce, který převezme vstupní 
kartu a Provozní řád a ručí za jeho dodržování. Tě-
locvičnu je možné pronajmout ve volných časech 
odpoledne a o víkendu i jednorázově. Provozovat 
se zde dají téměř všechny halové sporty, z těch in-
dividuálních je to např. tenis nebo badminton.

Rada obce schválila pro zimní sezonu 2021/2022 
ceník. Pronájmy určené ke sportovní činnosti jsou 
osvobozeny od DPH, pro celodenní akce (např. tur-
naje) bude sjednána cena individuální.

Pro spolky a organizace se sídlem v obci Brně-
nec bude v rozpočtu obce navržena kompenzace 
úhrady za pronájem tělocvičny formou dotace, je-
jíž výše bude schválena Radou obce. Pro dětské 
skupiny se počítá s dotací 100%. Po dobu platnos-
ti protiepidemických opatření je vstup umožněn 
osobám, které jsou starší 12-ti let a nejsou žáky 
nebo zaměstnanci školy, pouze s platných certifi-
kátem o očkování nebo prodělané nemoci.

Mgr. Blahoslav Kašpar, Eva Kozáková

Od listopadu byly spuštěny nové webové strán-
ky obce. Stránky nyní odpovídají současným le-
gislativním požadavkům a věříme, že i pro naše 
občany jsou přehlednější a poskytují jim dostateč-
né informace. Nechybí zde ani kalendář akcí a re-

zervační systém do nové tělocvičny, který bude 
možné v případě zájmu rozšířit o další sportoviště. 
Rádi přijmeme v této oblasti další podněty, které, 
pokud to bude možné, zrealizujeme.

Eva Kozáková

noVé weboVé stránky obce

proVoz noVé tělocVičny

ceník pronájmu tělocVičny pro zimní sezonu 2021/2022
pronájem celé tělocvičny  
(fotbal, volejbal, basketbal, florbal, nohejbal) 200,- Kč/hod.

pronájem celé tělocvičny (tenis) 160,- Kč/hod.

pronájem ½ tělocvičny (hromadné cvičení pro 5 osob a více) 140,- Kč/hod.

pronájem ½ tělocvičny (tenis, badminton do 4 osob) 80,- Kč/hod.
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V dostatečném předstihu informujeme všechny 
naše občany, i ty, kteří u nás nemají trvalý pobyt, 
ale vlastní zde dům nebo byt, jakým způsobem je 
možné v příštím roce 2022 hradit poplatky za svoz 
odpadů. Poplatek je stanoven ve stejné výši jako 
letos tedy 650 Kč za osobu nebo rekreační objekt. 
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. 2022. 
Nečekejte, že vám přijde domů do schránky vý-
zva k zaplacení. Uhraďte sami místní poplatek 
na účet č. 1283433379/0800 s textem oDpaD, 
příjmení, adresa nebo hotově či platební kar-
tou na OÚ v kanceláři matriky. Platby budou na-
dále prováděny i přes SIPO, zde není potřeba dělat 
nic, platba se provede automaticky . Noví zájem-
ci o přechod na SIPO platbu, nahlaste nejpozději 
do konce ledna svoje spojovací číslo osobně na OÚ 
nebo na tel.: 461 523 238.

Změna nenastala ani u výše poplatků za psy. 
Platbu je možné provádět převodem na účet 
(do poznámky napište PES, příjmení, adresa) 
a na pokladně OÚ, platba za psy přes SIPO mož-
ná není.

Důležité upozornění: pokud nastala u někoho 
změna, která má vliv na platbu poplatku za od-
pad nebo za psa, je poplatník povinen tuto změnu 
do 15-ti dnů nahlásit na Obecním úřadu osobně 
nebo na předepsaném formuláři poštou nebo pro-
střednictvím e-mailu e-podatelna.cz. Formuláře 
ke stažení naleznete na obec.brnenec.cz/Úřad/
Dokumenty ke stažení. Úplné znění Obecně zá-
vazných vyhlášek potom na obec.brnenec/Úřad/
Právní předpisy obce nebo na nástěnce ve vesti-
bulu budovy Obecního úřadu, případně v kancelá-
ři OÚ v úředních hodinách.

Gabriela Ondráčková

místní poplatky za sVoz odpadu a za psa V roce 2022

spolupráce na Výbornou

Zapojením se, do 4. výzvy Místní akční skupiny 
Svitava z.s. z Programu rozvoje venkova, se nám 
jako zemědělskému podnikateli Hejlova rodinná 
farma Chrastová Lhota, podařilo získat 60% dota-

ci na projekt Pořízení fekálního vozu. Touto úspěš-
nou spoluprací se podařilo zefektivnit chov skotu 
a jako zemědělský mikropodnik jej posunout mezi 

úspěšné rodinné farmy evropského konceptu.
Jako chovatelé masného skotu plemene Aber-

deen Angus s produkcí kvalitního hovězího masa, 
jsme spoluprací s MAS Svitava získali partnera, 
kterého můžeme vřele doporučit všem zeměděl-
ským i nezemědělským podnikatelům.

Vlastimil Hejl
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tj jiskra brněnec

Tak jako všechny oblasti, tak i naše sportov-
ní aktivity byly poznamenány protikovidovými  
omezeními.

Sportovci oddílu MalÁ KopaNÁ měli vel-
mi dobře „rozjetou“ sezonu roku 2020, kdy se 
v lize Malé kopané Blanenska drželi na krásném  
3. – 4. místě.  Toto umístění by jim zaručovalo po-
stup do vyšší soutěže. Bohužel však liga byla z dů-

vodu kovidu přerušena a postup do vyšší soutěže 
se nekonal. V letošním roce naši sportovci obsadili 
nepostupové 5. místo.

VolEJBaloVÝ oDDÍl mohl začít trénovat 
až v jarních měsících na antukovém hřišti v Brněn-
ci. V areálu sportovního hřiště za školou v Brněnci 
se také konal 21. 8. 2021 již 9. ročník volejbalo-
vého turnaje o pohár starosty, který je každoročně 

Charita ČR působí v naší republice již více než 
100 let. Oblastní charita Polička oslaví příští rok 
30 let od svého založení a po celou dobu v našem 
regionu poskytujeme kvalitní a profesionální soci-
ální i zdravotní služby. Některé naše služby posky-
tujeme pouze místně v Poličce a okolí, jiné v širším 
regionu, některé služby jsme připraveni poskyt-
nout pro celý okres Svitavy. 

Dovolte nám v krátkosti představit právě ty 
služby, které můžete na Svitavsku využít.

Domácí hospic sv. Michaela (mobilní specia-
lizovaná paliativní péče a ambulance paliativní 
péče) je jedinečným hospicem na území okresu 
Svitavy. V čem spočívá jeho jedinečnost? Mobil-
ní specializovaná paliativní péče, pod kterou pra-
cuje náš hospic, má přesně stanovena kritéria 
metodikou vydanou Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR. Jsou přesně stanovená kritéria pro přije-
tí pacienta do péče a je tedy zaručeno, že hospic 
využívají výhradně pacienti, kde se jejich zdra-
votní stav rychle mění a je potřeba rychle reago-
vat. Náš tým lékařů, sester, sociálních pracovníků 
a duchovních se stará komplexně nejen o pacien-
ta v závěru života, ale podporuje i jeho pečující 
rodinu, bez které tato služba není možná. Služ-

bu poskytujeme 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. 
Rodina ani pacient si za službu nepřiplácí, zdra-
votní služby jsou hrazeny z veřejného pojištění, 
ostatní služby financujeme pomocí dotací, gran-
tů a z darů od individuálních nebo firemních dár-
ců. Více informací se dozvíte na našich webových 
stránkách www.policka.charita.cz nebo na te-
lefonním čísle 731 598 819 u vedoucí služby  
Mgr. Jitky Kosíkové.

Druhou službou jsou Otevřené dveře, kte-
ré po máhají lidem překonávat jejich nepříznivou 
sociální situaci zapříčiněnou duševním onemoc-
něním. Tuto službu poskytujeme v územní sou-
činnosti s Charitou Moravská Třebová. Od poloviny 
roku 2022 vznikne pod naší Oblastní charitou Po-
lička celookresní Centrum duševního zdraví ve Svi-
tavách, sociální a zdravotní služba, která bude 
určena klientům se závažným duševním onemoc-
něním. Vedoucí služby Otevřené dveře je Mgr. Jana 
Dobrovolná, která Vám může poskytnout potřebné 
informace na telefonním čísle 731 598 763.

Více informací o našich službách naleznete 
na www.policka.charita.cz.

Jsme tu pro každého, kdo nás potřebuje.
Oblastní charita Polička

sociální a zdraVotní služby  
oblastní charity polička pro sVitaVsko
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součástí dnů obce Brněnec. Turnaje se zúčastni-
lo 6 družstev, z toho 2 družstva TJ Jiskry Brněnec, 
která nakonec obsadila 3. a 4. místo. Turnaj vyhrá-
lo družstvo z Velkých Opatovic. 

Naši volejbalisti nás také reprezentova-
li na volejbalových turnajích ve Vranové Lhotě  
a v Prosetíně.

Největší dopad měla protikovidová opatření 
na naše sportovce, kteří se věnují sjezdovému ly-
žování a někteří pravidelně reprezentovali TJ Jiskru 
Brněnec v JIHOMORAVSKÉM LYŽAŘSKÉM POHÁRU. 
Zimní sezona 2020/2021 byla z důvodu uzavře-
ných lyžařských areálů asi nejsmutnější. Nadchá-
zející zima snad přinese příznivější podmínky.

TUrIsTICKÝ oDDÍl v  letošním roce uskutečnil 
zatím 3 akce – výšlap na rozhlednu v Adamově 
(12 účastníků), Rabštejnský kocour (33 účastní-
ků) a procházka dnem vypuštěné přehrady Kře-
tínky (30 účastníků). Letos nás ještě čeká, dovolí-li 
to epidemická situace, „Výstup na horu Padělka“.

Tento oddíl byl založen 30. 11. 2016 v 19:15 
hodin v malém sále Lidového domu pod ná-
zvem ,,Přátelé lehkého pohybu“. Tradiční akce 
tvoří zmíněný výlet do Jeseníků – „Rabštejnský 
kocour“ (termín je vždy první sobotu v měsíci lis-
topadu) a recesistický výstup na horu Padělka 
(vždy 30. prosince). Další výšlapy v délce nejvíce 
15 km volíme tématicky do zajímavých míst, jed-
nak v okolí obce, ale i vzdálenějších míst, kam se 
přepravíme vlakem, autobusem, či auty a samot-
nou výpravu absolvujeme až na daném místě. 
Do dnešního dne jsme uskutečnili 17 akcí, kte-
rých se zúčastnilo celkem 477 lidí. Pro zajímavost 
– Rabštejnského kocoura se zúčastnilo celkem 
148 účastníků a předsilvestrovského výstupu 
na Padělku 173 účastníků.

Dne 24. 10. 2021 pořádala TJ Jiskra Brněnec 
ve spolupráci se Svazem skautů a skautek Brně-
nec tradičně krosový běh „BrNĚNECKÝ MEGÁČ“. 

Letošního 21. ročníku se zúčastnilo 32 závodníků 
rozdělených do 9 kategorií. Trať 5.500 metrů dlou-
há s převýšením 158 metrů vede terénem na „Pa-
dělkách“ směrem na Chrastavec a zpět. Start i cíl 
je ve sportovním areálu hřiště v Brněnci. Rekord 
tratě letos překonán nebyl, avšak čas 25:44 minut 
zaslouží uznání. Díky sponzorům byli závodníci 
každé kategorie na prvních třech místech odmě-
něni hodnotnými cenami. O dobré úrovni závodu 
svědčí i fakt, že se ho pravidelně účastní i závodní-
ci z širokého okolí.

Součástí „Brněneckého Megáče“ je i závod pro 
nejmenší děti „MEGÁČEK“. Tato trať je obzvlášť 
pečlivě vyznačena, aby se dobře orientovaly. Le-
tos běželi 3 závodníci – 2 čtyřletí a jedna roční zá-
vodnice 🙂, všichni tedy v doprovodu dospěláků. 
Trať dlouhou 450 metrů zdolali dle svých možností 
s pravým sportovním zápalem. Samozřejmě i tito 
závodníci byli za svůj výkon ohodnoceni cenami 
a medailemi.

Díky nové sportovní hale u Základní školy v Mo-
ravské Chrastové se nám otevřely i nové možnosti 
sportovních aktivit.

Ve spolupráci se základní školou byla zaháje-
na činnost kroužku volnočasových aktivit „spor-
TÍK“ pro děti od 6 – 10 let, které mají rády pohyb 
a chtějí se zdokonalit v běhání, skákání, v rych-
losti, koordinaci pohybů, odbíjení a hry s míčem.  
Pro zájemce z řad žáků druhého stupně základní 
školy pak připravujeme VolEJBaloVÝ KroUŽEK.

V začátcích je také založení oDDÍlU sTol-
NÍho TENIsU. Velice zajímavý by byl i kroužek 
badmintonu, ale zatím nám chybí jeho vedoucí  
(případného zájemce rádi přivítáme).

S příchodem vánočních svátků a nového roku 
2022 přejeme všem spoluobčanům, ať sportov-
cům či nesportovcům, hodně pevného zdraví, 
štěstí a osobní pohody.

Mgr. Alena Popelková
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Ačkoliv od začátku školního roku uběhly necelé 
tři měsíce, událo se toho na naší škole velmi mno-
ho. Začátek školního roku si žáci 1. i 2. stupně oži-
vili návštěvou nové hasičské zbrojnice v Brněnci. 

Září si také zpříjemnili hudebním koncertem sku-
piny Marbo a v rámci hudební výchovy se dozvě-
děli více o hudebním žánru muzikál. Mladší žáci 
navštívili záchrannou stanici Vendolí a přinesli zví-
řátkům nejrůznější pamlsky, dobroty a krmení. 

Velkého úspěchu dosáhli čtyři žáci 7. ročníku, 
kteří se již v červnu minulého školního roku zú-

častnili soutěže Mladý zahrádkář. Získali prvenství 
v okrese Svitavy obsazením prvních míst ve všech 
soutěžních kategoriích. Jelikož vládlo nádherné 
podzimní počasí, zvládli chlapci 11. října i fotbalo-
vý turnaj. „Výuku jinak“ zažili žáci 9. ročníku, kteří 
si vyzkoušeli výuku matematiky, fyziky, tělocviku 
nebo přírodopisu v brněnském Vida centru. Výpra-
va deváťáků potvrdila, že vyrazit za novými infor-
macemi do jiného prostředí je přínosné a příjemné 
zároveň. Zkoumali mimo jiné stavbu a funkci srdce 
nebo se zúčastnili science show o výbušninách.

V polovině října se naši mladí výtvarníci vyda-
li pod vedením paní vychovatelky M. Kutlákové 
soutěžit do Masarykovy střední školy v Letovicích, 
kde modelovali z točírenské hlíny své oblíbené 
zvíře. Naši žáci se umístili na prvních třech místech 
a získali dárkové poukazy na výtvarné potřeby. 
V úterý 26. října jsme se jako škola vydali k na-
šim zahraničním sousedům, konkrétně do  spol-
kové země Dolní Rakousko. Naše cesta směřovala 
do oblasti zvané Wachau, která je od roku 2000 
zapsána na seznamu UNESCO. Navštívili jsme jed-

zŠ brněnec
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nu z nejvelkolepějších barokních staveb Rakouska, 
a to klášter ve městě Melk. Vyhlídkovou lodí jsme 
asi hodinu pluli po Dunaji a uchváceni maleb-
nou podzimní krajinou jsme obdivovali historické  
kostely a starobylé zříceniny. I přes všechna co-
vidová opatření se jednodenní zájezd naší školy 
do Rakouska vydařil.

Největší podzimní akcí se bezesporu stal Den 
otevřených dveří na naší škole spojený se slav-
nostním otevřením sportovní haly. Obě tyto akce 
se těšily velké návštěvnosti a všichni si mohli pro-
hlédnout prostory naší školy s nově zrekonstruo-
vanými dílnami. Nová sportovní hala poskytne 
žákům školy adekvátní prostory pro hodiny těles-
né výchovy a zároveň bude sloužit pro sportovní 
vyžití široké veřejnosti. 13. listopadu si připomí-
náme světový Den laskavosti a naše škola při této 

příležitosti uspořádala materiální sbírku pro Fond 
ohrožených dětí Klokánek Brno. Žáci darovali těm-
to dětem např. nepotřebné plyšáky nebo polštář-
ky, kterých se ve škole sešla obrovská hromada.

Nelze opomenout ani slavnostní předání cen 
v Praze, které se uskutečnilo 19. listopadu v rám-
ci soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“. Vybra-
ní žáci 7. a 9. ročníku, kteří společně vytvořili 
knihu v anglickém jazyce, obdrželi jako výherní 
cenu komentovanou prohlídku vnitřních prostor  
Staroměstské radnice.

První čtvrtletí školního roku 2021/22 máme 
úspěšně za sebou a vzhledem k nepříznivé epide-
miologické situaci nezbývá než si přát, abychom 
i zbytek školního roku zvládli všichni ve zdraví 
a při prezenční výuce v prostorách naší školy.

Mgr. Aneta Moravcová

Vážení čtenáři a spoluobčané. Podzim pomalu 
končí a příroda, unavená z letošní bohaté skliz-
ně, se chystá na zasloužený odpočinek. Dříve, 
než se zem přikryje sněhovou peřinou, dovolte 
nám Vás informovat o našich aktivitách. Školní 

rok 2021/2022 nám začal moc hezky. Nově přijaté 
děti si velmi rychle zvykly na režim školky, na paní 
učitelky i nové kamarády. Počáteční smutek 
jsme společnými silami odehnali, protože víme, 
že s úsměvem jde všechno lépe. Díky dodržování 

co noVého V mŠ moraVská chrastoVá
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přísných hygienických pravidel jsme neměli pro-
blém s onemocněním Covid-19. Nemuseli jsme 
omezit ani přerušit provoz MŠ.

Nejstarší děti navštívily v Městském muzeu 
ve Svitavách interaktivní výstavu s názvem Cesta 
kolem světa. Letem světem procestovaly nejzná-
mější světové metropole, plnily nevšední úkoly 
a dozvěděly se spoustu zajímavostí. Poskládaly 
například vitrážní okno ze sklíček, postavily nej-
vyšší mrakodrap na světě, vyfotily se jako Mona 
Lisa a mnoho dalšího. Na závěr si děti v řeme-
slné dílně vyrobily na památku dřevěnou lodič-

ku – brousily, měřily a řezaly, stříhaly a lepily 
látky. Vzhůru za dalším cestováním a dobrý vítr  
do plachet.

Na konci října byla školka doslova přeplněna 
dýněmi všech možných barev, tvarů a velikostí. 
Tradiční dýňový týden jsme zahájili školkovou vý-
stavou dýní na trávníku vedle MŠ. Některé dýně 
paní učitelky pomalovaly, k vidění jsou pohád-
kové bytosti, zvířátka i veselé obličeje. Dýně po-
slouží dvakrát – ozdobí nám zahradu a pak je 
postupně odneseme lesním zvířátkům. Ve čtvrtek 
21. 10.  pro nás přijel autobus a odvezl nás na další 
krásnou dýňovou výstavu do nedalekého Banína. 
V místním parku jsme si prohlédli Banínský ex-
pres, tři prasátka, sluneční hodiny, strašáky, čaro-

dějnice, to vše originálně vytvořeno z dýní. Velice 
děkujeme zastupitelstvu obce Banín za vstřícnost 
a spolupráci. Zakončením týdne byla Dýňová slav-
nost s dýňovými specialitami. K ochutnání byla 
polévka s dýňovými semínky, džus, sušenky, 
perník, smaženky a cupcaky - z čeho jiného než 
z dýně. Rodiče s dětmi vydlabávali a zdobili dýně, 
děti plnily úkoly. Kdo chtěl, opekl si párek na ohni. 
Byl to velice příjemný, navíc i slunečný den.

Krásné datum 11. 11. 2021 slibovalo něco spe-
ciálního. Ve školce bylo vše připraveno na Sva-
tomartinskou slavnost. Již před školkou každý 
poznal, že k nám přijel Martin na svém koni. Cestu 
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ke školce zdobily otisky koňských podkov, ve ves-
tibulu byl připraven fotokoutek, všude voněly sva-
tomartinské koláče a perníkové podkovy na chuť, 
v troubě se pekla drůbeží pečínka a tajemný vzkaz 
od sv. Martina čekal na otevření. Martin nás žádá 
o malou, ale nesmírně důležitou věc – buďme 
na sebe všichni hodní, ohleduplní a pomáhejme 
si navzájem.

Nadcházející předvánoční čas budeme ve škol-
ce trávit v duchu tradic, při poslechu nádherných 

českých koled, ochutnáváním voňavého cukroví 
a s očekáváním příchodu Ježíška.
Vánoční nálada do domu se vkrádá, 
štěstí a lásku do srdcí vkládá.

Ať vás vždy provází na každém kroku, přes krás-
né Vánoce i během roku.

Na shledanou v magickém roce 2022.
Za celý kolektiv mateřské školy  

Tereza Fialová, ředitelka MŠ

mŠ u dVou sluníček

Svatomartinský týden v naší školičce
V týdnu 8.-12.11.2021 se v naší školce konal 

„Svatomartinský týden“.
V pondělí jsme začali společným tvořením lam-

pionků – lucerniček. Také jsme děti seznámi-
li s tím, co nás celý týden čeká – příběh, písničky 
a básničky o sv. Martinovi.

V úterý ráno jsme si s dětmi procvičili jem-
nou motoriku při stříhání, trhání, mačkání a le-
pení „Svatomartinské husy“. Odměnou pro nás 

bylo divadlo JOJO s pohádkou: „O sněhovém na-
dělení, které mají děti velice rády. Divadlo, jako 
vždy, překvapilo krásnými loutkami, kulisami, 
zábavným a originálním dějem, do kterého se 
děti aktivně zapojily a ve kterém se seznámily  
se zimním obdobím.

Za představení i profesionální přístup moc děku-
jeme a těšíme se na další setkání. Ve středu jsme si 
s dětmi zahráli na pekaře a připravili si svatomar-
tinské rohlíčky. Každé dítko si udělalo svůj origi-
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nální rohlíček. Ve čtvrtek si děti příběh o Martinovi 
zahrály. Popřáli jsme k svátku Martinům. Na závěr 
jsme celý týden ukončili rozsvícením lucerniček.

Halloweenský karneval
I přesto, že Halloween letos připadl na nedě-

li, nezapomněli jsme pro děti uspořádat v pon-
dělí Halloweenský karneval. Ve školce vyzdobené 
dýněmi, duchy, kočkami a dalšími tematickými 
motivy byla pro děti po podzimních prázdninách 
nachystaná promenáda v maskách, stanoviště 
s úkoly a halloweenské pohoštění s diskotékou.

Děkujeme rodičům za úžasné masky pro děti, 
některé kostýmy byly opravdu nápadité. Ostatně, 
můžete se přesvědčit sami na fotografiích. Děti 

plnily následující disciplíny: hod malým míčkem 
na dýni, skládání puzzlí s halloweenskými moti-
vy, chůze s malým míčkem na lžíci mezi dýňový-
mi lampiónky, hledání kaštánků v nádobě s listím, 
procvičovaly také mimiku obličeje na dýňových 
obrázcích a podle hmatu hledaly plastového pa-
voučka v hmatové krabici. Děkujeme také paní 
Boucníkové za upečené linecké dýničky a paní 
Charouzové za legrační sušenkové prstíky.

Děkujeme všem rodičům a přátelům naší ma-
teřské školy z celého srdce za spolupráci a vstříc-
nost, přejeme Vám všem krásné Vánoce, hodně 
zdraví, štěstí, lásky, pohody, ať jsme všichni zdraví 
a laskaví jeden k druhému v celém novém roce.

Kolektiv Mateřské školy U Dvou sluníček

Kdo sází stromy, má raději druhé  
než sebe. (anglické přísloví)

Je 28. října 2021. Sváteční odpoledne zdobí 
modrá obloha a slunce svými paprsky zvýrazňuje 
barvy podzimu. U evangelického kostela v Morav-
ské Chrastové začíná být rušno. Do areálu se trousí 
skupinky lidí, v zahradě se chystá oheň a posezení. 
Skautské oddíly dnes ukončují dotační část svého 
projektu Kostelíček 21. Posledním úkolem roč-
ního snažení je výsadba ovocných stromů, které 

dnes skauti vysadí společně se zástupci místních 
spolků a evangelické církve. Jámy jsou vyhlou-

beny, nářadí i stromky jsou připraveny. Po krátké 
instruktáži se všichni postupně pouští do práce. 
I přes veselou náladu berou všichni svoje počíná-
ní velmi zodpovědně. Za necelou hodinu má každý 
spolek vysazený svůj patronátní strom, označe-
ný štítkem s názvem dřeviny a příslušné organi-
zace. V očích zúčastněných je vidět spokojenost 
i nadšení. Na louce pod kostelíkem vyrostl malý 
patronátní ovocný sad, který je důkazem lidské  

30. oddíl skautů
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sounáležitosti a ochoty mnoha občanů udělat 
něco navíc pro místo, kde žijí.

Než se společně vyfotíme, zpíváme našim 
stromkům známou píseň o jejich osudech. Paní fa-
rářka Anička Peltanová jim žehná a milým slovem 
o soužití stromu a člověka končí oficiální část svá-
tečního odpoledne.

Přesouváme se do vnitřního areálu kostela, 
kde již hoří oheň. Roznáší se občerstvení, někdo 
zkouší hrát na kytaru, diskutuje se, hodnotí se.

My skauti máme radost, že nejsme sami na péči 
o kulturní památku a krásný kout naší obce. A víte, 
kdo všechno tu má svůj patronátní strom?

Udělejte si někdy čas a přijďte se ke kostelíčku 
podívat. Budete koukat!

Děkujeme všem dobrovolníkům a sponzorům 
za podporu projektu. Zejména firmám Silk & Pro-
gress, Frigotherm Praha, Kastr Rozhraní, obci Brně-
nec a hlavnímu podporovateli nadaci  VIA Praha.

Jan Datinský

29. oddíl skautek V brněnci

Nová vůdkyně oddílu
Po pěti letech si brněnecké skautky Slunečni-

ce zvolily novou vůdkyni do dalších let. Veronika 
Dvořáková (na obrázku vlevo), dosavadní vůdkyně, 
se rozhodla předat vedení další generaci skautek.

Novou vůdkyní se stává adriana henychová 
(na obrázku vpravo), brněnecká rodačka, která je 
aktivní členkou oddílu již přes jedenáct let. Bě-
hem svého působení kromě vedení družinky také 
zvládla absolvovat kurz pro vedoucí skautských 
oddílů a táborů zakončený zkouškou s certifiká-
tem od Ministerstva školství.

Vůdkyni si zvolila oddílová rada, tedy samy 
vedoucí jednotlivých družin a činovnice oddílu.  
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Volbu a vyhlášení provázel doprovodný program 
na Šifrově paloučku. Skautky vysadily břízovou alej 
za každou dosavadní vůdkyně oddílu. Veronika své 
nástupkyni a všem ostatním skautkám vzkázala: 
„Děkuji, že jste byly u toho a ještě budete“.

Mezi plány, které si Adriana vytyčila, patří na-
příklad pořádání více družinových akcí, prohlou-
bení kulturních a historických znalostí skautek 
skrz naučné a poznávací výlety a podpora skaut-
ského vzdělání. Na posledním zmiňovaném se 
ostatně už pracuje… Eliška Řezníková, Eva Ma-
tějková a apolena Urbánková letos zdárně ab-
solvovaly čekatelské zkoušky (lidově označované 
jako skautská maturita) pro vedení družinek.

Adrianě přejeme hodně úspěchů a taky elánu 
do všech organizačních šlamastyk. Pokud byste 
měli nějaké dotazy na skautky nebo ohledně nábo-
ru, napište na e-mail skautkybrnenec@gmail.com.

Za skautky Brněnec, Tomáš Nosek

Podzimní tábor
V letošním roce jsme se vydaly na tábor do Zad-

ního Arnoštova v termínu 8.8. – 17.8. Tématem 
tábora byla cesta kolem světa, která nám zpestřila 
tradiční táborové aktivity. Podívaly jsme se do exo-
tických zemí jako je Japonsko, Čína, Afghánistán 
a Egypt. Zavítaly jsme i do několika evropských 
zemí, konkrétně do Anglie, Itálie a Španělska, 
a i do částečně evropského Ruska. Dojely jsme 
i za velkou louži až do daleké Kanady. Poznaly 
jsme památky, zvyky i jídelníček daných zemí. 

Táborové dny byly plné nejrůznějších činností 
a zážitků. Některým skautkám z družiny Ostružin 
se dokonce podařilo složit náročnou zkoušku Tři 
orlí pera. Podobně jako loni nás poslední den pře-
padla bouřka a závěrečný večer proběhl v zastře-
šené jídelně bez tradičního táboráku.

Adriana Henychová

Podzimní stezka
Na měsíc listopad jsme připravily u evange-

lického kostelíka stezku, na níž jste si mohli při-
pomenout současné i dřívější zvyky a tradice. 
Do realizace této stezky jsme investovaly znač-
né množství energie, ale měly jsme radost, že se 
ji podařilo připravit tak, aby byla zábavou a in-
spirací opravdu pro všechny, od těch nejmenších  
až po dospělé.

Jaké bylo ovšem naše překvapení, když jsme 
po týdnu přišly doplnit hrací karty a jednotlivá 
stanoviště jsme nenašly. Rozčarování vystřídal 
vztek a nakonec především lítost. Těžko si mohu 
představit důvod, který vede někoho k takovému 
činu...

Navíc měla stezka sloužit i ke společné aktivitě 
17. listopadu, kdy jsme si lampionovým průvodem 
a krátkým programem u skautské lípy pod vyhlíd-
kou připomněli 32. výročí Sametové revoluce. Po-
těšila nás velká účast dětí i dospělých. Děkujeme 
za váš zájem a těšíme se na příští rok.

Alena Opršalová
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Malé ohlédnutí se za činnostmi plastiko-
vých modelářů v letošním roce. Letos se poprvé 
po 43 letech, neuskutečnila naše tradiční soutěž 
plastikových modelů. Stalo se tak díky epide-
mii nemoci Covid-19. V loni jsme byli posledním 
klubem v republice, který stihl soutěž uspořádat 
a pak vše zhaslo. Jedinou naší účastí tak bylo Mis-
trovství České republiky. 

V kategorii I.B obsadil Roman Pavlů 6. místo, 
v kategorii I.C byl druhý Jarda Válek a sedmý Jiří 
Zelený. V kategorii Lodě se stal Petr Vodička Mis-
trem republiky a v kategorii Ponorky skončil dru-
hý. Zlepšující se situace nám umožnila zahájit 
soutěžní sezónu až v létě, a to v Tovačově. Září bylo 
opět ve znamení Mistrovství republiky. Ve dvou 
kategoriích skončil Jarda Válek na 6. místě a Petr 
Vodička v kategorii Ponorky obsadil míso čtvr-
té. Jarda Válek se této prestižní soutěže účastnil 
i jako uznávaný rozhodčí. V říjnu proběhlo v Bavo-
rově Mistrovství republiky Lodních modelářů, kde, 

při velké konkurenci, získal Petr Vodička jednu zla-
tou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. 
Tím se stal pro letošní rok nejúspěšnějším členem 
našeho klubu. Díky Petře! 

Následovala soutěž v Žamberku, kde získal jed-
no ze zvláštních ocenění Romanu Pavlů. V kate-
gorii Lodě a ponorky opět bodoval Petr Vodička 
a v kategorii Líný modelář byl vítězem Jiří Zelený. 
Týden na to byla soutěž v Jihlavě, kde se Roman 
Pavlů umístil na 6. místě a Jiří Zelený na 10. místě. 

V den státního svátku 28. 10. jsme se zúčast-

nili akce pořádané místními skauty, a to výsadby 
ovocných stromků u kostelíčka v Moravské Chras-
tové. Poděkování patří členům, kteří ač nejsou 
místní, přijeli tuto akci podpořit i s rodinami. 

Pro nás asi poslední letošní akce proběhla 
13. 11. v České Třebové. Zde získal zvláštní ocenění 
Jiří Zelený za model Československých letců, kteří 
létali za II. světové války v Anglii. Program na této 
akci ozvláštnil svojí přednáškou na téma Plukovník  
Friedl – hrdina dvou odbojů, Petr Pavel. 

Závěrem článku musím poděkovat Romanu Pav-
lů za výbornou práci při organizaci činnosti klubu.

Za KPM Brněnec Jiří Zelený, předseda klubu

klub plastikoVých modelářů

Podomní prodejci přicházejí stále s novými 
praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a pří-

běhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí 
také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je 

pozor na lákaVé nabídky podomních prodejců
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Konec listopadu a prosinec, to je čas, kdy se se-
tkáváme na nejrůznějších tradičních akcích, diva-
delních i adventních. Už druhým rokem nám naše 
plány a radost kazí malé kulaté nic, které není vi-
dět, ale které může zabíjet. 

Z důvodu opatření Vlády ČR, ale i z důvodu 
bezpečnosti našich spoluobčanů byla zrušena  
Noc divadel, na červen přesunula Kristýna Pavla-
sová své talkshow. 

Nekonal se plánovaný Předvánoční jarmark, 
už druhý rok jsme nemohli uspořádat pravidel-
né Setkání seniorů v Lidovém domě (plánujeme  

přesunutí této akce na jaro – snad to vyjde). Zrušit 
jsme nakonec museli i naše Vánoce v Brněnci. 

Věříme, že za dodržení všech  opatření, se po-
daří uspořádat alespoň tradiční Vánoční koncert 
s cimbálkou v evangelickém  kostelíčku.

Co dodat, jestli chceme příští rok normální 
advent a Vánoce, vlastně normální život, mu-
síme být nejen svobodní, ale také zodpovědní. 
Všem vám přejeme hlavně hodně zdraví!

Eva Kozáková

kulturní akce, které se nekonaly

vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jed-
náním dopouští protiprávního jednání. Ani to je 
od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy lze v médiích slyšíme 
o „energetické krizi“ a některé společnosti ozna-
mují konec, lze předpokládat i zvýšený počet po-
domních prodejců nabízejících právě výhodné 
smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými 
praktikami jsou nabídky různých služeb na výmě-
nu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, 
lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ 
zboží, které na první pohled vypadá jako originál, 
ale originálem není. Policie proto radí:
•	 Pamatujte,	nikdy	vám	nedá	nikdo	nic	zadarmo.
•	 Nedůvěřujte	cizím	lidem	a	nikoho	takového	 

nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v přípa-
dech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, 
nebo se domáhá pitné vody.

•	 Buďte	obezřetní	a	informace	si	prověřujte.
•	 Nedovolte,	aby	na	vás	kdokoli	činil	nátlak	 

a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
•	 Nikdy	neplaťte	za	nabízené	zboží	předem	v	ho-

tovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
•	 Nesdělujte	své	osobní	údaje	a	prodejce	žádejte	

o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte  
a ověřte.

•	 Nepodepisujte	nic	bez	rozmyslu,	pokud	mů-
žete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si 
nechte čas na rozmyšlenou.

•	 V	případě,	že	jste	byli	podvedeni,	nebojte	se	
obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rych-

lého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce vý-
hry. V naprosté většině těchto případů se jedná  
o podvod.

kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence


