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Vážení spoluobčané, jsme stále ještě 
na počátku roku a tak se s Vámi chci podělit o infor
mace, které se především váží na to, co nás v něm 
nového čeká. Mám radost a věřím, že i většina Vás, 
že se nám daří postupně plnit to, co jsme v našem 
volebním programu před necelými čtyřmi roky slíbi
li. Zbývající sliby se vynasnažíme splnit právě letos.

Schválený rozpočet na letošní rok počítá 
mimo jiné s dokončením oprav místních komu
nikací, na které se z různých důvodů nedostalo 
v roce 2021.

Zahájeny jsou už práce na první části cyklos
tezky z Mariánského údolí až do Půlpecna. S urči
tým zpožděním lze počítat jen u střední části této 
stavby (od státní silnice po podchod železnice), 
kde očekáváme přidělení dotace. Realizace prv
ní a třetí části této stavby je zajištěna komplet
ně, schválena je dotace SFDI ve výši 6 257 846 Kč. 
Celkové náklady na všechny etapy mají činit asi 
13 mil. Kč.

V prvním pololetí letošního roku by měla pro
běhnout výstavba a obnova naučné stezky Brně
necké vyhlídky, která bude financována s pomocí 
dotace SZIF ve výši 210 540 Kč, získané  prostřed
nictvím MAS Svitava. Tato dotace je ve výši 100% 
uznatelných výdajů.

Finance v objemu 1,2 mil. Kč jsou připraveny 
i na dlouhodobě připravovanou obnovou velkého 
bazénu v areálu koupaliště. Zahájení prací je zde 
především závislé na počasí a kapacitě firem.

V těchto dnech byla dokončena první fáze re
konstrukce a intenzifikace Čistírny odpadních vod 
v ceně přesahující 3,6 mil. Kč. Také na tuto akci se 
nám podařilo získat dotaci z Pardubického kraje 
ve výši 1 570 000 Kč. Stále ještě neznáme výsled
ky „Studie proveditelnosti“ na druhou fázi. Ta určí 
především další finanční potřeby.

Každým rokem se snažíme postupně opravovat 
obecní domy a byty. Letos rozpočet počítá přede
vším s rekonstrukcí a přestavbou zdevastované
ho bytu v bytovém domě č. p. 37 v Brněnci na dva 
menší byty, výměnou poloviny střechy na sousedí
cím domě č. p. 34 i s opravami na domech č. p. 104 
v Mariánském údolí a č. p. 9 na Podlesí vcelku 
za více jak 1,25 mil. Kč.

Mezi priority, se kterými obecní rozpočet rov
něž počítá, patři modernizace veřejného osvětlení 
ve všech částech obce. Žádost o dotaci na základní 
část jsme již podali a na druhou část připravujeme 
podklady.

Obecní rozpočet samozřejmě pamatuje i na po
třeby našich obou mateřských škol a základní školy.

Rekonstrukce vnitřních prostor  
Lidového domu – 2. etapa

Až na některé menší práce je dokončena cel
ková rekonstrukce všech chodeb a sociálního 
zařízení v prvním poschodí Lidového domu v hod
notě asi 650 tisíc Kč. Na projekt jsme získali pro
střednictvím MAS Svitava dotaci SZIF  v max. výši 
504 000 Kč. Každý, kdo měl už možnost navštívit 

tyto citlivě renovované prostory, jistě ocení dal
ší žádoucí zkrášlení našeho kulturního stánku. 
Po nucené „covidové“ přestávce zde už byla plně 

zpráVa o dění V obci
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obnovena činnost a tím se Vám všem nabízí příle
žitost také si prostory prohlédnout.

Sportovní hala u ZŠ
Jen několik měsíců je v provozu a už lze říci, že je 

nejužívanějším obecním objektem. Pro vlastní vý
uku tělesné výchovy ji naši žáci využívají v prů
měru čtyři hodiny denně. Zájmové kroužky školy 
a sportovní oddíly TJ Jiskra, ale i ze spádového 
okolí ji obsazují na další čtyři až pět hodin denně 
a to i v sobotu a v neděli. Mimo tyto pravidelné 
a smluvně stanovené časy se zde konají i jedno
rázové aktivity. Jedná se například o různé škol
ní akce a turnaje, „rodinné sportování“, turnaje 
sportovních oddílů, či jednorázové pohybové ak
tivity různých zájmových skupin. Radost z pohy
bu v krásném prostředí si začaly užívat i děti z naší 
školky. Zajímavostí jistě bylo zde konané krátko
dobé soustředění českého reprezentačního týmu 
volejbalových kadetek. Mimochodem celý reali
zační tým byl z nabídnutých podmínek nadšen 
a rád by se sem vracel i na delší pobyt. Problémem 
je chybějící možnost ubytování.

Jako poslední byla do plného provozu uvedena 
zdejší skvěle vybavená posilovna. Zásluhu na tom 
mají i četní štědří sponzoři. Nyní roste zájem o vy
tvoření oddílu se zaměřením na „silová“ cvičení.

Podmínky vstupu zájemců o sportování jsou 
dané provozním řádem a jsou zveřejněny na no
vých stránkách obce. Snažíme se o to, aby poplatky 
za vstup byly motivační a zájemce neodrazovaly. 
Po sezoně následně vyhodnotíme ekonomickou 
udržitelnost provozu.

Změna užívání staré hasičárny 
v Moravské Chrastové

Za zdánlivým klidem kolem tohoto objektu se 
ve skutečnosti skrývá postupující příprava přebu
dování na budoucí autoopravnu. Dokončeny jsou 

projekční práce a probíhá nezbytný administra
tivní schvalovací proces. Následovat bude vlastní 
stavební činnost a umístění potřebné technologie. 
Máme zájem, aby zde mohly být služby občanům 
poskytovány co nejdříve a nezanedbatelný není 
ani fakt, že zde vznikne nejméně jednoho trvalé 
pracovní místo.

Přístřešky na odpadní nádoby
Stále více se snažíme vytvářet podmínky pro 

třídění odpadů tak, aby zbývalo co nejméně 
tzv. směsného odpadu. Ten je bez další možnosti 

recyklace odvážen za značné náklady na skládku 
a ukládán do země. Kontejnerů různých barev a tím 
i různého určení přibývá. Bohužel přibývá také ne
pořádku kolem nich. Ani samotná stanoviště kon
tejnerů nepůsobí právě esteticky. Ještě v letošním 
roce proto začneme instalovat na nejfrekventova
nější místa třídění odpadu „ochranné klece“, kte
ré by měly situaci zlepšit. V případě, že se osvědčí, 
budeme v jejich rozmisťování pokračovat.

Odstraňování nebezpečných stromů 
a úpravy koryta Bělského potoka

Při této činnosti zpravidla posuzujeme opráv
něnost žádostí občanů, správců toků, sítí a ko
munikací. Zásadními argumenty je ohrožování 
bezpečnosti osob, majetku s ohledem na zdravot
ní stav dřevin, jejich umístění a rozsah. V aktuální 



B r n ě n e c k ý  o B č a s n í k

01/2022
4

V naší obci bylo k 1. 1. 2022 přihlášeno 1262 
občanů, z toho počtu jich žije v části Moravská 
Chrastová 744, v Brněnci 421, v Chrastové Lho
tě 60 a na Podlesí 37. Během kalendářního roku 
2021 se k nám přistěhovalo 34 osob a odstěho
valo se jich 29. Narodilo se nám 9 dětí a zemřelo  
16 spoluobčanů.

V měsíci září jsme přivítali nové občánky 
naší obce a kvůli epidemiologickým omezením  
dokonce najednou děti narozené za rok 2020 

a 2021. V obci potkáváme mnoho kočárků, ale bo
hužel hodně miminek nejsou občany naší obce 
a těch se slavnostní přivítání do života netýká.

A ještě malá zmínka k činnosti matričního úřa
du. V loňském roce jsme si jako matriční úřad 
s 11 obcemi v jeho správním obvodu zapsali 
13 svatebních obřadů. 8 jich proběhlo u nás v Br
něnci, buď v obřadní místnosti úřadu nebo v rámci 
katastru obce, 1 svatba byla ve Bělé nad Svitavou, 
4 pak v Bohuňově. Jen v Chrastavci na Hudálně, 

době je například schváleno odstranění někte
rých nestabilních poškozených a přerostlých dře
vin v korytě Bělského potoka. Zde spolupracujeme 
se správcem za Lesy České republiky s. p. Mimo 
uvedené odstranění stromů řeší správce zejména 
průchodnost koryta potoka pro případný průtok 
přívalových vod. Zde je nezbytná spolupráce s ma
jiteli přilehlých pozemků. Na závady byli písemně 
i slovně upozorněni a většina provedla nápravu. 
Těm patří poděkování. Najdou se však i výjimky 
a těm bohužel hrozí sankce. Ze strany LČR je přislí
beno i čištění části koryta od naplavenin.

Pokračování rekonstrukce silnice I/43
Po zimní přestávce byly obnoveny práce i v čás

ti naší obce. Ve spolupráci s investorem (ŘSD PK) 

se snažíme respektovat a zohlednit oprávněné 
požadavky našich občanů, které vznáší. Někdy se 
ovšem všem stranám vyhovující řešení hledá ob
tížně. Příkladem toho je změna umístění autobu
sové zastávky před poštou. Dopravní policie má 
svoje striktní požadavky, obec v zájmu cestujících 
svoje představy a projekční kanceláří dosud na
vržená řešení se vedení obce jeví jako nepraktic
ká a proto nepřijatelná. Vyhovující shodu přesto 
nalézt musíme. V případě zájmu občanů o termí
ny probíhajících prací, lze tyto nalézt na úřední  
desce OÚ.

Další a podrobnější informace lze získat při Vaší 
osobní účasti na veřejných zasedáních zastupitel
stva, na které všechny občany pravidelně zvu.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

Naši občané jistě zaznamenali, že mohou ode
vzdávat použité jedlé oleje do kontejnerů rozmís
těných v obci. Z pravidelných hlášení o množství 
sebraných olejů vidíme, že se jejich objem navy
šuje a to je samozřejmě velmi dobře. V posled
ním čtvrtletí se nashromáždilo v Brněnci u mlýna 

27 l, v Moravské Chrastové u bytovek 14 l, na „Vy
hlídce“ 8 l a v „Mariánském údolí 2 l. Všem zod
povědným občanům za tento přístup děkujeme,  
každý litr odevzdaného oleje šetří naši čistírnu od
padních vod a tím i naše peníze.

Eva Kozáková

sběr použitých jedlých olejů

demografická situace u nás V brněnci,  
jak na tom Vlastně jsme?
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v předchozích letech oblíbeném místě, ke koná
ní svateb žádné novomanžele nepřivítali, proto
že areál loni procházel rekonstrukcí. Letos jsme  
začali svatbou v tzv. magickém datu 22. 2. 2022 

a již víme, že máme další zájemce o vstup do man
želství u nás v Brněnci i v okolních obcích.

Gabriela Ondráčková

Začátkem roku 2020 vyhlásila Knihovna Brně
nec čtenářskou soutěž Co kniha, to perla. Ale kvůli 
covidu byla knihovna často uzavřena a bylo nutné 
soutěž o rok prodloužit. Díky neustálým uzavírkám 
knihovny z původních 14 dětí vytrvalo až do finále 
jen 6 čtenářů. A to byli ti, kteří knihy nejen přečet
li, ale zároveň donesli list s vyplněnými odpověď
mi k přečteným knihám.

Nejlepší čtenářka – Anna Opršalová – dokázala 
přečíst 30 knih. Dále se zúčastnili Barbora Kader
ková, Jonathan Ambrosi, Karolína Pelíšková, Adéla 
Nečasová a kolektiv třídy paní učitelky Lenky Karlí
kové. Velká gratulace patří všem. Děti byly odmě
něny knihou a diplomem. Obci Brněnec patří díky 
za zakoupení knih do odměn. Nás knihovnice zase 
těší radost dětí z přečtených knih.

knihovnice Zdena Ivanovová a Monika Lžičařová

co kniha, to perla – čtenářská soutěž

zŠ brněnec

Konec kalendářního roku se nesl ve vánočním 
duchu a každá třída si tradičně uspořádala vlast
ní vánoční besídku. V pátek 3. prosince navštívili 
naši školu Mikuláš, čerti a andělé. Žáci 5. a 6. třídy 
se 17. prosince vydali na výlet za krásami zámku 
Potštejn. Pro děti byl připraven vzdělávací vánoč
ní program, ve kterém pro ně byla připravena 
prohlídka zámeckého betlému v životní velikosti 
a divadelní představení. Děti čekalo příjemné po
sezení s pohoštěním v zámecké cukrárně a mohly 
si nakoupit drobné dárečky v obchůdku s perníky, 

svíčkami, šperky a dekorativními andílky. V sobotu 
18. prosince se uskutečnil v Evangelickém kostele 
v Moravské Chrastové vánoční koncert Cimbálové 
muziky Majerán. Již tradičně zde také vystoupili 
naši žáci s pestrým programem a děti z 1. třídy se 
představily s pásmem koled a anglických vánoč
ních písniček. V lednu a únoru proběhly soutěže 
převážně na půdě školy. Ze školního kola olympi
ády z českého jazyka postupují do okresního kola 
Kamila Kučerová a Vojta Hájek z 9. třídy. Anglič
tináři ze 4. třídy získali krásné 3. místo v okrese 
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Svitavy v podzimním WocaBee šampionátu a na
vázali tak na svůj úspěch z minulého roku. Neza
háleli jsme ani ve výuce druhého cizího jazyka, 
a to konkrétně v 9. třídě při procvičování němec
kých slovíček v online aplikaci WocaBee. Tři měsí
ce trvající aplikace některé žáky opravdu nadchla 
a o první místo soutěžili do poslední minuty.  
O prvenství se stejným počtem bodů dělí Bára 
Čuhelová a Daniel Jež.

V pátek 18. února se uskutečnilo školní kolo 
recitační soutěže 1. stupně. Soutěžní klání pro
běhlo v naší nové sportovní hale. Odborná poro
ta složená z paní ředitelky a pedagogů 1. stupně 
měla nelehký úkol a po těžkém rozhodování vy
brala z každé třídy nejlepší recitátory. Z 1. až 3. 
třídy se na vítězném místě umístil Kryštof Vaňous 
s básní od J. Žáčka, Terezka Kopecká s básní J. Hav
la a Gabrielka Malásková s básní od J. Bruknera. 
Všichni postoupili i do okresního kola ve Svitavách.  

V rámci 1. a 2. stupně také stále ještě probíhá ma
tematická soutěž Mates a Matýsek.

V týdnu od 6. do 11. února zdárně proběhl ly
žařský kurz ve SKI areálu Kunčice, kam žáky naší 
školy každý den dovážel autobus z nedaleké ves
nice Nová Seninka. Kurzu, pod vedením pana  
učitele K. Radimeckého, se zúčastnilo 34 žáků 
z 5. až 9. třídy. Pobyt se dětem líbil a na sjezdov
kách byl dostatek přírodního sněhu. Někteří mlad
ší žáci se naučili základům lyžování a na závěr se 
uskutečnil i závod ve slalomu. Nesmíme zapo
menout zmínit letošní premiérový šachový tur
naj žáků 2. stupně. Čtyři žáci 9. třídy se v tomto 
krajském kole, které se konalo ve svitavské Fabri
ce, umístili na 20. místě z celkového poštu třiceti 
týmů. Ke všem dosaženým úspěchům našim žá
kům gratulujeme!

V měsíci březnu rovněž proběhly informač
ní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků v míst
ních mateřských školkách, kde se rodiče dozvěděli 
vše, co má dítě před vstupem do první třídy umět 
a znát. Předmětem besedy bylo také povídá
ní o ZŠ Brněnec, o provozu školní družiny a škol
ní jídelny, o současném dění ve škole a o zápisu 
do 1. třídy, který proběhne v měsíci dubnu. Dou
fáme, že po dvouleté pauze již konečně za přítom
nosti budoucích prvňáčků. Ve čtvrtek 10. března 
proběhl výchovný a praktický kurz pro žáky 



7
B r n ě n e c k ý  o B č a s n í k

01/2022

TURISTICKÝ ODDÍL s podporou obce  
Brněnec uspořádal 30. 12. 2021 pro příznivce mír
ného pohybu pravidelný předsilvestrovský pochod 
– recesistický „Výstup na horu Padělka“.

Jako tradičně jsme se sešli v 13:30 hod. před 
autobusovou zastávkou u antukového kurtu (pod 
Padělkou) v nadmořské výšce 375 m v sestavě 
30 dospěláků a 9 dětí. Nejmladší „turistkou“ byla 
Lucinka s věkem 1 rok a 4 měsíce 🙂. Jako kaž
doročně některé z nás doprovázeli psí kamarádi 
– tentokrát tři. Naše známá cesta vedla přes „uhel
ku“ lesní cestou k jižní straně Padělky, kde jsme 
vystoupali až na její vrchol do nadmořské výšky 
534 m. Někteří z nás volili cestu mezi zahradami 
a „úžlabinou“ na Padělce západním směrem. Vý
stup jsme zdolali vycházkovým tempem v dobré 
náladě a přátelské atmosféře, i když nám tento

krát počasí moc nepřálo – sněhu bylo poskromnu 
a sluníčko se schovávalo za mraky.

V cíli cesty nás čekalo opékání buřtíků i jiná 
rozmanitá občerstvení. Nezapomněli jsme také 
na přípitek, kterým jsme se předčasně rozloučili 
s rokem 2021.

SPORTÍK
V prosinci 2021 byl zahájen volnočasový kroužek 

Sportík, který je určen pro kluky a holky ve věku 
610 let, kteří rádi sportují a chtějí trávit svůj volný 
čas aktivním a zdravým pohybem. Do Sportíku je 
v současné době přihlášeno 25 dětí, s kterými se 
scházíme každý čtvrtek od 15:3017 hodin v nové 
tělocvičně základní školy. Pod vedením paní uči
telky Mgr. Marcely Popelkové a paní učitelky 
Bc. Terezy Pandulové se zde děti zdokonalují nejen 
v pohybových a herních dovednostech, ale také 
v běhání, skákání, v rychlosti, koordinaci pohybů, 
odbíjení a hrách s míčem. V rámci Sportíku se děti 
prostřednictvím her učí rozvíjet své schopnosti, 
dovednosti, soustředění, vzájemné úctě, píli, na
cvičují spolupráci a umění fair play. Seznamují se 
s herními prvky minivolejbalu a jiných míčových 
sporů. Je pro nás velkou motivací a radostí, že si 
děti Sportík velice oblíbily a mají z pohybu radost. 
Bohužel nepříznivé kovidové období bylo pro ně 

tj jiskra brněnec

1. – 3. třídy s názvem: Zásady bezpečného chová
ní k cizím lidem a sebeobrana při obtěžování cizí 
dospělou osobou. Pod vedením instruktora a tre
néra oddílu sebeobrany pro děti si žáci ujasnili, jak 
rozeznat nebezpečného člověka a jak se bezpečně 
chovat k cizím lidem.

Ani o jarních prázdninách někteří žáci 
7. až 9. třídy nelenošili a vyrazili pod vedením 
paní učitelky Š. Dirrové do Brna, kde se „vyřádili“ 

v Jump parku. Obdivovali také taje alchymistické 
dílny a mučírny v Labyrintu Pod Zelným trhem.  
22. 2. 2022 oslavila kulaté životní jubileum naše 
milá paní ředitelka Mgr. Lenka Kašparová, ke kte
rému jí popřáli a zazpívali žáci i zaměstnanci školy. 
Gratulace proběhla ve velmi milé a srdečné atmo
sféře. Do dalších let jí přejeme hlavně pevné zdraví 
a spoustu pracovního elánu!

Mgr. Aneta Moravcová
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Se začátkem roku 2022, kdy byla opět ruše
na divadelní představení, jsme si ve školce hravě 
poradili. Do role herců se postavily paní učitelky 

a asistentky a dětem zahrály příběh o Třech králích 
a jejich cestě do Betléma k malému Ježíškovi.

V lednu jsme také pro děti připravili zajímavou 
lesní výstavu. K vidění byly myslivecké trofeje, pa
rohy a parůžky, kožešiny, peří ptáků, myslivecké 
oblečení, miniatura krmelce, krmení pro zvířata 
a otisky stop lesních zvířat. Děti si mohly vše osa
hat a učit se tak prožitkem – porovnávaly velikost 
a váhu srnčího parůžku, jeleního parohu a dančí 
lopaty, hmatem poznávaly rozdíl mezi liščí kožeši
nou a prasečími štětinami, zkoušely si myslivecký 
klobouk, přiřazovaly stopy ke zvířatům. Připomně

li jsme si, která zvířata ulehají k zimnímu spánku 
a která v zimě shání něco dobrého na zub. Po
zvání přijal Honza Datinský, který přišel oblečený 
v tématickém oblečení. Pověděl nám zajímavos
ti z lesa, ukázal obrázky zvířat a připomněl, jak je 
důležité přírodu chránit a v zimním období zvířata 
v lese přikrmovat. Řekl nám také, co mají zvířata 
ráda a co do lesa k jídlu nenosit, abychom zvěři ne
ublížili. Zopakovali jsme si, že v přírodě nic nevy
hazujeme. Některé předměty by mohly zvířatům 
ublížit. Všichni společně jsme se vydali ke krmel
ci nad koupaliště, kam často nosíme dobroty pro 
lesní zvěř. Cestou jsme hledali v blátě stopy zvířat 
a hádali, kterému zvířeti patří. Do krmelce jsme 

co se událo V mŠ moraVská chrastoVá

náročné a fyzicky omezující. Z tohoto důvodu je 
brán na tuto skutečnost ohled a mohou si během 
činnosti ve Sportíku kdykoli „odpočinout“, čímž se 

učí stanovit si sami svoje fyzické limity. Jednot
livé činnosti jsou prokládány i cviky na zpevnění 
středu těla, které je důležité pro správné držení 
těla a může předcházet mnohdy zdravotním pro
blémům s pohybovým aparátem. Každým usku
tečněným Sportíkem je na dětech vidět zlepšení. 
Pravidelným cvičením se u nich zvyšuje i jejich fy
zická kondice, za což všechny děti velice chválíme 
a věříme, že budou dělat i nadále pokroky, které 
přispějí k jejich zdravějšímu životu. Děkujeme tím
to za podporu obci Brněnec a ZŠ Moravská Chras
tová, bez kterých by toto nebylo možné.

Mgr. Alena Popelková
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Zápis nanečisto
Čas utíká velice rychle a z našich předškoláčků 

se brzy stanou školáci. Nejdříve musí děti absolvo
vat a uspět u zápisu do základní školy. Naše školka 

pořádá každoročně „Zápis nanečisto“, ve kterém si 
děti vyzkouší úkoly, se kterými se mohou setkat 
u opravdového zápisu ve škole.

Pro děti jsme připravily čtyři stanoviště. U prv

nasypali obilí, kukuřici, hrách, jablka, řepu a mrk
ve, které děti s rodiči do školky přinesly. Než jsme 

se s panem Datinským rozloučili, pochválil nás, že 
chodíme často do lesa a na louky. Máme i nadále 
objevovat a zkoumat krásy přírody. Jsme odhodlá
ni jeho přání splnit.

V únoru proběhl tradiční školkový karneval. 
Děti si přinesly z domu krásné a nápadité kostý
my. U holčiček opět převažovaly kostýmy prin
cezen, víl a čarodějnic, u chlapců jednoznačně 
vyhrál hasičský a policejní převlek. Dále byl k vidě
ní doktor Srdíčko, baletka, Mickey Mouse, pejsek 
z Tlapkové patroly, superhrdinové, mořská panna, 
jednorožec, tanečnice a draci. V rámci oslav karne
valu jsme zpívali, tancovali, hráli hry se židlička
mi a balónky, zahráli jsme si na moderátory, když 

jsme představovali svůj kostým a s písní Jede, jede 
mašinka jsme protancovali celou školkou. Ne
chybělo občerstvení, které nám rodiče připravili 
– dětské šampaňské, ovoce a zelenina, popcorn. 
Děti dostaly na památku karnevalové dárky, di
plom a drobnou sladkost.

Březen je měsícem knih. Děti si přinesly do škol
ky svoji oblíbenou knížku, ať už obrázkovou nebo 
s oblíbenými příběhy. Naším hlavním cílem je 
vzbudit v dětech zájem o knihy, o čtení a následné 
získávání informací z knih. S dětmi jsme vymysleli 
pravidla zacházení s knihami, abychom je nezniči
li a mohli v nich dlouho listovat i číst. Nejoblíbe
nějším dětským žánrem je pohádka, proto jsme si 
vysvětlili její rysy, vyprávěli jsme si naše nejoblí
benější pohádky, hráli jsme divadlo v kostýmech, 
vysvětlili jsme si, kdo je spisovatel a ilustrátor a jak 
taková kniha vlastně vznikne. V polovině týdne 
jsme šli na návštěvu do místní knihovny, kde nám 
knihovnice paní Ivanovová vyprávěla a ukázala za
jímavé věci. Předali jsme jí dárky, které děti sami 
vyráběly a které se jim moc povedly. Ještě jed
nou moc děkujeme za prohlídku knihovny, teď už 
všichni víme, kde si půjčit zajímavou knížku.

Zápis do Mateřské školy Moravská Chras-
tová na školní rok 2022/2023 se uskuteční  
ve středu 4. 5. 2022. Bližší informace brzy  
najdete na webových stránkách školy.

Vážení čtenáři, s přicházejícím jarem Vám 
přejeme pevné zdraví, veselou mysl a mnoho  
pozitivní energie.

Tereza Fialová, ředitelka MŠ

mŠ u dVou sluníček
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ního stanoviště, které měla na starosti paní uči
telka Ivča Kunková, měly děti za úkol představit 
se, sdělit adresu bydliště, věk a stručné informa
ce o své rodině. Součástí byla také kresba vlastní 
postavy se správným úchopem tužky. Druhé sta
noviště jsem si vzala na starost já. S dětmi jsem 
procvičovala matematické představy. Zaměřila 
jsem se zejména na znalost barev, geometrických 
tvarů, počítání (určování více/méně) a na prosto
rovou orientaci. Děti si také zkoušely zavazování 
tkaniček. U třetího stanoviště, na které dohlížela 
paní učitelka Verča Fuchsová, děti recitovaly bás
ničku a zpívaly písničku dle vlastního výběru. Paní 
učitelka si také u dětí ověřila jazykové dovednos
ti, jako například rozklad slov na slabiky, určování 
prvního a posledního písmene u slov, tvoření pro
tikladů a zdrobnělin. Paní ředitelka Jaruška Hom
molková sídlila u poslední stanoviště, které patřilo 
vyprávění pohádky podle obrazového materiá
lu, nebo podle vlastní fantazie. Jemnou motoriku 
děti ukázaly v navlékání korálek a trpělivost, pa
měť a zrakové vnímání ve skládání puzzle.

Za svoji šikovnost a celkové snažení děti obdr
žely pamětní list, pracovní sešit, tužku a něco dob
rého na zub.

Barbora Venclová, DiS.

Masopustní karneval
V pátek 25.2.2022 se v naší školičce U Dvou 

sluníček konal tradiční „Masopustní karneval“, 

na který se všechny děti moc těšily. Je to doba schá
zení se s přáteli a příbuznými, hodováním, zpěvu  
a tance.

Od brzkého rána se ozývala ze školky hudba 
a smích dětí. Každé dítko si doneslo svůj originál
ní kostým, aby ho mohlo ukázat a seznámit s ním 
všechny ostatní kamarády. Mezi kostýmy nechy
běla zvířátka ani pohádkové bytosti. Mohli jsme 
vidět Budulínka, princezny Růženku, Sněhurku 
a Elsu, transformers, astronauta, zajíčka, dráčka, 
dinosaura, lištičku, břišní tanečnici, služebnou, so

bíka, piráta, bylo opravdu na co se dívat. S kostýmy 
nezahálely ani paní učitelky, které byly převlečeny 
za duhovou vílu, berušku, čarodějnici, sněhuláčka, 
Pipi Dlouhou Punčochu a jarní vílu. Děti se v krouž
ku nejprve všechny představily, poté se rozdělily 

do jednotlivých skupinek a plnily připravené úkoly 
 puzzle s klaunem, provlíkání masopustních kolá
čů a vázat mašličku na jitrničce, hod míčku na šaš
ka, vyfotit se ve fotokoutku a zvládnout projít 
masopustní cestu, kde musely překonávat překáž
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Skautská stopa na Antarktidě
Mgr. Michael Matějka – občan naší obce, skaut, 

v současné době doktorant a technik Geografické
ho ústavu PřF Masarykovy univerzity v Brně. První 
dva měsíce letošního roku prožil jako člen expe
dice na polární stanici J. G. Mendela v Antarkti
dě. Ve vědeckém týmu zastává funkci klimatologa 
a podílí se tak na Českém antarktickém výzkum

ném programu Masarykovy univerzity. Přejeme 
Michalovi mnoho dalších úspěchů v jeho vysně
ném povolání. 

Poznej svůj kraj
Příroda, kulturní památky a historie našeho blíz

kého okolí jsou cílem pravidelných výprav našeho 
30. oddílu skautů Brněnec. Společně poznáváme 
místa, kde jsme se narodili, kde žijeme a kam pat
říme. Rádi se zatouláme i do vzdálenějších míst na
šeho kraje. Pobytem v přírodě a pravidelnou chůzí 
utužujeme své zdraví, vztah k životnímu prostře
dí i k sobě samým. Všechny nabyté znalosti mohou 
chlapci uplatnit pro získání odznaků odbornosti 
Poutník a Cestovatel. Odradit nás nesmí ani povin

ky v podobě slalomu, skoku snožmo, prolézt tune
lem a projít po vyznačeném úseku lanem. Všechny 
děti úkoly splnily a za odměnu dostaly medvídka 
s lipem a masopustní koblížek. Po splnění úkolů 
mohly děti podle své fantazie tancovat, skotačit 
a zpívat.

Karneval se moc povedl a děti byly spokojené. 
Rodičům moc děkujeme za nádherné kostýmy. 
Blíží se nám popeleční středa a tou začíná 40denní 
půst před Velikonocemi. Málokdo z nás ještě půst 
drží, ale je to krásná doba, kdy se může každý z nás 
zamyslet nad svými prioritami, nad vším, co je 
v životě důležité a čeho se můžeme vzdát a kde 
uskromnit. Všem přeji zdraví, laskavost a úctu je
den k druhému a hlavně mír a spokojenost.

Iva Kunková
Kniha je můj kamarád

Březen, měsíc knihy. V úterý 1.3. 2022 jsme se 
vydali s dětmi na předem smluvenou návštěvu 
místní knihovny v Moravské Chrastové. Knihovni
cí je paní Zdeňka Ivanovová, která měla pro děti 

nachystaný velmi pěkný a pestrý program. Při pří
chodu předala Viktorka paní Ivanovové nakres

lené přáníčko pro hezký den. V knihovně se děti 
dozvěděly hodně důležitých věcí a zopakovaly si 
vše důležité, pro zacházení s knihou. Dětem se 
v knihovně líbilo, prohlížely si obrázkové knihy, 
paní učitelky dětem četly pohádky, které neznaly, 
které je zaujaly. Třeba jen obrázkem, proto chtěly 
vědět více. Závěrem si děti s paní knihovnicí spo
lečně zopakovaly pohádku: „Tři prasátka“.

Děkujeme za pěkné dopoledne v knihovně.
Jarmila Homolková

30. oddíl skautů
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ná stovka kilometrů, kterou určitě hravě pokoříme. 
S modrou oblohou zdrávi došli!

Rekordní Tříkrálová sbírka 2022
Letošní Tříkrálová sbírka přinesla opět rekordní 

výsledky. V naší obci Brněnec se do desíti pokladni
ček vybrala suma 38.800,- Kč. Od posledního ma
xima o deset tisíc víc. Rekordu se dočkala i Charita 
Svitavy v podobě částky 618.129, Kč.

Poděkování za ochotu a lidskost patří všem dár
cům, koledníkům a sběrným místům v Drogerii 
Mambo a čerpací stanici v Moravské Chrastové.

Vydra říční v Brněnci
28. ledna letošního roku byla nalezena v dolní 

části Moravské Chrastové uhynulá vydra říční (Lut
ra lutra). Příčinou smrti byla pravděpodobně ko
lize s motorovým vozidlem. Vydra říční patří mezi 
největší lasicovité šelmy. Vlivem lovu pro kožešinu, 
pronásledování pro škody na rybách, a také kvů

li regulaci i znečištění řek během 20. století téměř 
vyhynula. V současnosti díky ochraně druhu a zlep
šování kvality životního prostředí se opět navrací 
do našich řek a rybníků. Je závislá jak na vodním, 
tak i na suchozemském prostředí. Dosahuje váhy 
až 12 kg a je naším největším vodním predátorem. 
Vydra říční je chráněným druhem z pohledu české 
legislativy i mezinárodních úmluv a do naší přírody 
nepochybně patří, byť člověku často působí vrásky 
na čele. Nález z Brněnce byl nahlášen společnosti 
ALKA Wildlife, o.p.s., která v současné době koordi
nuje sběr a analýzu uhynulých vyder ve spoluprá
ci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Sběr 
a následný výzkum je založen na hlášení o úhy
nech laickou i odbornou veřejností, za které vám 
bude společnost Alka vděčná. Pro nalezený kus si 
přijedou její pracovníci osobně a zpětně vás bu
dou informovat o zjištěných údajích. Váš případný 
nález této šelmy můžete nahlásit také na obecní 
úřad. Nejlépe je kontaktovat přímo www.alkawil
dlife.eu.

Úklid na Paloučku
Březnovým sluníčkem ozářená skautská základ

na Šifrův Palouček přivítala po zimním spánku 

skauty i skautky z Brněnce. Pracovní oblečení a ná
řadí v rukou malých pracantů bylo předzvěstí jar
ní brigády. Chladné počasí nás donutilo pustit se 
ihned do práce, která šla všem pěkně od ruky. Však 
jsme také skauti!
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Po téměř dvouleté koronavirové pauze se ko
nečně vracíme i k pobytovým akcím. První z tzv. 
víkendovek proběhla v únoru jako společná pro 
celý oddíl, na ty další březnové už vyrážejí druži
ny samostatně. Pro nejmladší světlušky z Červené 
šestky je to obzvláště vzácná chvíle, protože kro
mě tábora družinovou přespávačku ještě nezažily. 
Jejich putování po stopách Malého prince má tedy 
téměř posvátný charakter.

Světlušky ze Žluté šestky si vypůjčily klubovnu 
od svitavských skautů a naplánovaly si na víkend 
nejen plavání, vycházky a hry, ale i společné vaře
ní a cvičení jógy.

Momentálně všichni brněnečtí skauti a skaut
ky pilně trénují uzlování, aby se na konci března 
utkali o titul Mistra uzlování. Vítězem se každo
ročně stává ten, kdo umí uzly uvázat nejrychleji, 
ví, k čemu daný uzel slouží a nezalekne se ani ne
tradičních podmínek, ve kterých musí uzel uvázat. 
Výsledek budeme znát již 25. března.

Obnovují se také vzdělávací akce. Nejstarší dru
žina skautek v našem oddíle – Ostružiny – může 
díky tomu vyrazit na čekatelské kurzy a pokračo
vat tak v přípravě na vedení vlastní družiny. Slun
né jarní dny nás ponoukají k dalším venkovním 
aktivitám, výletům, brigádám a také k přípravám 

Úklid chaty a jejího okolí, pořezání dříví, pohra
bání louky, ořez stromků. Nikdo nezahálel a všich
ni si určitě zasloužili výborný guláš, připravený 
našimi sestrami.

Těšíme se, až se palouček zazelená a rozkvete 
a jarní příroda nám otevře svou náruč.

Skauti pomáhají Ukrajině
Naléhavou humanitární sbírku pro Ukrajinu 

uspořádaly v měsíci březnu skautské oddíly z Br
něnce s podporou Obce Brněnec, JSDH Brněnec 
a několika dobrovolníků z řad občanů. Materiální 
podporu přinášeli jednotliví občané, dále přispěl 
nejmenovaný místní živnostník, firma Silk and 
Progress a Obec Brněnec.

Vybrala se též finanční částka 26.170, Kč, 
za kterou bylo nakoupeno na základě požadavku 
jednorázové plastové nádobí a nehořlavé deky. 
Veškerý materiál byl distribuován na místo akut
ní potřeby přímou nákladní dopravou zajištěnou 
skauty z Užhorodu. Jednalo se v souhrnu o 820 kg 
potravin a 490 kg potřebného materiálu (povleče
ní, deky, spací pytle, jednorázové nádobí, hygie

nické potřeby, pleny a dětské oblečení). Děkujeme 
upřímně všem dárcům. I těm, kteří zaslali peníze 
na Sbírkový účet Svazu skautů a skautek ČR, zří
zený u ČSOB. Za 20 dní na něj došla částka přes 
200 tisíc korun. Byla věnována téměř v celé výši 
na léky a zdravotnický materiál, který odešel již 

zmíněnou přímou autodopravou ukrajinských 
skautů na konkrétní místa bojující země. Ukrajinci 
si nesmírně váží pomoci z naší republiky. Na uve
dený účet lze stále přispívat minimálně do konce 
měsíce května letošního roku.
Sbírkový účet SSSČR u ČSOB: 267796095/0300

Děkujeme za důvěru skautskému hnutí.
Skauti a skautky z Brněnce

co noVého u skautek?
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na tábor, který letos proběhne od 7. srpna na tá
bořišti Dobrovka u Jimramova.

Víkendová akce ve Vítějevsi
Společná víkendovka našeho a klučičího oddílu 

z Moravské Třebové začala v pátek 11. 2. na hřiš
ti ve Vítějevsi. Celý víkend jsme přespávali v míst
ní tělocvičně. V pátek jsme si zahráli seznamovací 
hry, protože jsme se už nějaký ten čas neviděli. 

V sobotu, před hlavním programem našeho ví
kendu, jsme hráli hru Člověče, nezlob se!, ale ne 
v té podobě, kterou každý zná. Z novin jsme vyro
bili herní pole, po kterém jsme se následně místo 
figurek posouvali my. Potom jsme se podle mapy 
vydali na sedmikilometrovou výpravu po oko
lí. Zhruba v polovině dne jsme si ve dvou týmech 
uvařili oběd na ohni. Vedoucí po ochutnání obou 
variant jídla rozhodli o vítězi této malé soutěže. 
Zpátky do tělocvičny jsme se vrátili až v pozdních 
odpoledních hodinách. Po krátkém odpočinku 
a svačině pro nás byla připravena hra, připomí
nající AZkvíz. Ve čtyřech týmech jsme odhodla
ně odpovídali na nejrůznější otázky a plnili úkoly. 
Na konec dne nás všechny potěšila teplá večeře 
od našich vedoucích. V neděli jsme si už jen sba
lili věci, uklidili tělocvičnu a vypravili se na cestu 
domů. Akci jsme si moc užili a doufáme, že brzy 
podnikneme další.

Ostružiny

Divadelní soubor se po dvou letech, kdy neby
lo úplně dobře možné pořádat kulturní akce, schá
zí a připravuje Sněhový Brněnec a nové divadelní 
představení Naše fabrika.

V době tvorby tohoto článku byly naplno roz
běhnuté přípravy divadelní přehlídky, tradičního 
Sněhového Brněnce – 9. dubna 2022. Kolego
vé z jiných souborů stejně jako my neměli mno
ho šancí nazkoušet nová představení, takže se 
nám do letošního ročníku přihlásily soubory dva 
  soubor Květ života ze Včelákova s komedií Po
hádka mládí a u nás známí (a populární) divadel
níci ze Sloupnice s autorským muzikálem Legenda 
o zbloudilých duších. Rozborové semináře dopl
ní profesně vzdělávací rozměr přehlídky, diskuse 
s porotou o shlédnutých představeních je příno

sem i pro nehrající soubory, protože odborný po
hled a zkušenosti profesionálů otevírají možnosti 
další divadelní práce. Ač letošní ročník nesplňuje 
parametry licencované přehlídky a rozsahem bude 
komornějšího rozsahu než obvykle, rozhodli jsme 
se přehlídku uspořádat. Abychom znovu do Br
něnce přitáhli soubory a pokračovali v přehlídce. 
Ale především jsme se tak rozhodli kvůli našim di
vákům, aby už konečně v Liďáku zase něco bylo. 
Abychom mohli vyrazit a sejít se. U divadla, nebo 
jinak. Jen se zase začít scházet.

Druhým projektem, který zaplnil naše diáře, 
je představení Naše fabrika. Bude ze žánru do
kumentárního divadla, diváci se společně s herci 
budou pohybovat okolo a uvnitř bývalé Vitky. Scé
ny některých významných událostí tohoto místa 

diVadelní soubor e. Vojana
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V loňském roce 4.června se jednotka přestěho
vala do nově rekonstruované hasičské zbrojnice, 
která byla slavnostně otevřena a předána za pří
tomnosti významných hostů 18.června. 

V roce 2021 měla jednotka celkem 33 výjezdů, 
z toho 3 požáry, 28 technických zásahů, 1 planý 
poplach a 1 taktické cvičení. Z nově rekonstruo
vané hasičské zbrojnice vyjížděla celkem 24 krát. 
Celkem u zásahu strávila 56 hod a 52 minut.

Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec

statistika jsdho brněnec V roce 2021

budou doplněny historickým výkladem. Diváci na
chodí zhruba 1500 metrů, vstoupí na mosty u bý
valých bran továrny, projdou se po terase vily 
v Půlpecnu, budou mít možnost zažít pocit zaklap
nutí brány, stejně jako vítězné otevření. Divácká 
kapacita představení bude závislá na technických 
možnostech ozvučení, předpokládáme 5060 di
váků na jedno představení. Pokud vše půjde dob
ře, v květnu bychom mohli premiérou spustit jarní 
část představení. Na podzim bychom potom  

pokračovali, dokud počasí dovolí. O všem bude
me informovat běžnými informačními kanály  
– plakáty, FB stránky, vývěsní skříňka v Brněnci.

Věříme, že se zase budeme mít možnost vídat 
a scházet. My sami navzájem si chybíme a naši 
diváci nám chybějí ještě víc. Divadlo nás baví, 
ale především jej děláme pro diváky. A ty u nás 
máme. Těšíme se na Vás!

Kristýna Pavlasová

přehled Výjezdů jsdho brněnec V roce 2021
událost počet celkem hod./min.
Požáry 3 20/25

Technická pomoc 28 33/34
Planý poplach 1 1/44

Taktické cvičení 1 1/32
celkem 33 56/52

Hledáme nové členy do Jednotky  
sboru dobrovolnýcH Hasičů obce brněnec

Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje obec brněnec,  
její činností je likvidace mimořádných událostí  

(požáry, technické zásahy atd.) a pomoc občanům v nouzi.
Bližší informace vám sdělí velitel jednotky – Ondřej Kozák.  
Zájemci o vstup do jednotky hlaste se na  tel.: 723 258 740
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9. 4. sněHový brněnec – Divadelní soubor E. Vojana

10. 4. výstava vín – Kulturní, sportovní a školská komise při Obci Brněnec

29. 4. setkání seniorů v lidovém domě,  
tentokrát netradičně Jarní – Sociální komise při obci  Brněnec

22. 5. máJové odpoledne – Skauti a skautky Brněnec

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

podrobné informace na plakátech

kalendář akcí


