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Komunální volby
Už za několik dní, přesně 23. a 24. září, se budou 

i v naší obci konat volby do obecního zastupitel-
stva. Je tedy vhodná doba na ohlédnutí za právě 
končícím čtyřletým volebním obdobím. Každý náš 
občan jistě vnímá změny, kterými naše obec pro-
šla a stále prochází. Protože lidská paměť je často 
nespolehlivá, připomenu alespoň ty výraznější po-
činy. Podařilo se nám značně zlepšit kvalitu všech 
komunikací v obci a to jak silnic, tak místních ko-
munikací i chodníků. Například je vybudován 
dlouhá léta slibovaný nový chodník do Chrastové 
Lhoty, ale také nové chodníky na konci Brněnce 
a v Mariánském údolí. Dokončena je větší část cyk-
lostezky z Mariánského údolí do Půlpecna (o tom 
podrobněji níže). Rekonstrukcí prošla také část 
naší vodovodní sítě, je vybudován přivaděč splaš-
kové kanalizace k Chrastové Lhotě. Zahájena byla 
instalace nových boxů na odpady a nových auto-
busových čekáren. Právě probíhá už III. etapa re-
konstrukce Lidového domu (i o tom podrobněji 
níže). Jednotka sboru dobrovolných hasičů získala 
do užívání krásnou novou hasičskou zbrojnici včet-
ně množství nového vybavení a techniky. Pokračo-
váno bylo v opravách i přestavbách obecních bytů 
a modernizaci budov sloužících školství. Mimo-
řádně úspěšným počinem byla výstavba krásné 
prostorné sportovní haly u základní školy. V nepo-
slední řadě se podařilo významně pokročit v obno-
vě areálu koupaliště (o tom podrobněji níže). Obec 
také podporuje činnost mnohých, u nás aktivních 
organizací, spolků a zájmových sdružení. Většina 
z nich úspěšně pracuje s mládeží. Mimo „coronavi-
rové období“ se úspěšně uskutečnily všechny tra-
diční události a akce.

Velmi stručně lze uplynulé období statisticky 
shrnout následovně: SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ PRO 

OBČANY I a II (za které kandidovalo vedení obce) 
se ve svém volebním programu zavázalo ke splně-
ní 57 bodů. Úplně nebo částečně jich bylo splně-
no 49, nesplněny byly 4 a u zbývajících 4 se časem 
ukázalo, že je není možné splnit vůbec. Pro úpl-
nost je třeba dodat, že některé projekty jsou 
ve fázi rozpracovanosti (např. Brněnecké vyhlídky, 
rekonstrukce veřejného osvětlení...) a budou prů-
běžně dokončovány.

Nová cyklostezka
Tato cesta pro pěší a cyklisty z Mariánského 

údolí až do Půlpecna se skládá ze tří částí. Jejím 
koncepčním smyslem je umožnit napojení bez-
motorové dopravy ze směru od Moravské Třebové 
na páteřní cyklotrasu Svitava č. 24. Cyklotrasa dále 

směřuje na Jižní Moravu pod číslem 5161 a 5162 
až do Blansko. Na naší třídílné spojce jsou dokon-
čeny práce na první a třetí části. Na střední část 
této stavby (od státní silnice po podchod železni-
ce), která je technicky i ekonomicky nejnáročnější, 
jsme neobdrželi nezbytnou dotaci. Proto se snaží-
me upravit technické podmínky tak, abychom byli 
při opakovaném podání žádosti úspěšní. I tak jsou 

zpráVa o dění V obci
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zprovozněné dvě části cyklostezky významným 
zvýšením komfortu a bezpečnosti bezmotorové 
dopravy, zejména pro naše občany.

III. etapa rekonstrukce  
Lidového domu

Po obnově celého vnějšího pláště, výměny všech 
oken a dveří. přebudování vnitřního sociální zaří-
zení v přízemí i prvním poschodí, včetně chodeb 
jsme se nyní zaměřili na prostory velkého sálu. In-
stalována byla nová tělesa ústředního topení, pro-
běhla rekonstrukce parketové podlahy, výmalba 
stěn, nátěry dveří, výměna židlí a stolů. Připrave-
na je instalace vnějšího zatemnění oken.

K financování jsme využili novou výzvu z Pro-
gramu rozvoje venkova SZIF. Dotace je zprostřed-
kována MAS Svitava a má název „Obnova Lidového 
domu a pořízení vy bavení“.

Víceúčelový sportovní areál 
„Koupaliště“

V letošních horkých dnech navštěvuje pro-
stor našeho koupaliště hodně menších dětí v do-
provodu rodičů nebo prarodičů. Využívají zdejší 
herní a posilovací prvky, ale zejména malý bazé-
nek. V souvislosti s pokračujícími pracemi firem 

na hlavním tělese a okolí velkého bazénu přibývá 
dotazů, jaká bude výsledná podoba areálu a ze-
jména kdy bude sloužit veřejnosti. Takže postup-

ně. Vlastní velký bazén o rozměrech 15x32 m je 
opraven v podstatě stejnou technologií jako ten 
malý a je napuštěn. Voda v něm už bude trvale. 
Veřejnosti bude opět a to po mnoha letech pří-
stupný až poté, co budou v bezprostředním okolí 

položeny dlažby, zprovozněn okruh biotopického 
čištění a zejména zajištěna předepsaná bezpeč-
nost. S tím vším se počítá na začátku budoucí let-
ní sezony. K úplnému dokončení sportoviště bude 
ještě třeba zrekonstruovat budovu zázemí (šatny, 
WC, vnitřní sprchy, občerstvení,…) a část okolí 
(chodníčky, parkoviště pro jízdní kola,…).

Výhledově je počítáno i s odpovídajícím záze-
mím pro správce a temperováním vody v bazé-
nu. Zdejší krásné prostředí, prostor a přirozená 
spádovost si zaslouží přiměřeně vybavený are-
ál včetně příslušenství. Na jiném místě Občas-
níku najdete nabídku volných míst pro plavčíky  
a správce areálu.

Den obce
Letošní obecní slavnost Den obce Brněnec 

se bude konat v tradičním termínu, v sobotu 
27. srpna v areálu „pod komínem“. Tyto oslavy 
jsou vždy připomenutím statečného a vítězného 
boje jednotky Československé armády pod vede-
ním plukovníka Karla Čejky při osvobození naší 
obce od fašistických německých ordnerů. Letos 
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V našem Občasníku se pravidelně věnujeme 
odpadové problematice. Od 1.1.2023 očekáváme 
velké navýšení ceny za svoz směsného odpadu. 
V důsledku uzavření skládky Březinka bude odpad 
z naší oblasti odvážen pouze do spalovny do Brna. 
Směsný nebo také komunální odpad je ten, kte-
rý vhazujeme do popelnic nebo černých kontejne-
rů a naším cílem je svážet ho co nejméně. V naší 
obci mají občané k třídění dostatek možností 
a velkou výhodou pro nás je i existence sběrného  

dvora. Proto by se v komunálním odpadu neměly 
v žádném případě objevovat kuchyňské zbytky, 
které jsou velmi těžké i objemné a tvoří překvapivě 
velké procento odpadu v popelnicích. Nic nás ne-
stojí tyto zbytky odnášet do domácích kompostérů. 
Zpoplatněné, ale správné je i využití hnědých kon-
tejnerů. U ČSAD Moravská Chrastová je místo pro 
ukládání většího množství zeleného odpadu - trá-
vy a větví. Ke svozu plastů a papíru jsou využívány 
všechny možnosti včetně pytlového svozu od ro-

Třídění odpadu

Připomínáme všem platnost Obecně závazné 
vyhlášky č.1/2011 o záležitostech veřejného po-
řádku. Ta mimo jiné stanovuje, kdy je možné po-
užívat zařízení a přístroje způsobující hluk, např. 
sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily 
a křovinořezy  apod. Abyste se nedopustili pře-
stupku, můžete všechny uvedené činnosti pro-
vádět v pracovní dny od 6 do 22 hodin, v sobotu  
od 6 do 20 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. 

K porušování vyhlášky často dochází právě v ne-
děli odpoledne, kdy jsou tyto činnosti zakázány.  
Prosíme o dodržování tohoto omezení, aby nedo-
cházelo k narušování soužití mezi obyvateli naší 
obce. V opačném případě budeme nuceni uklá-
dávat za porušování vyhlášky pokuty, případně 
může dojít k rozšíření zákazu hlučných činností  
na celou neděli.

Eva Kozáková

dodržoVání obecně záVazné Vyhlášky

od této události uplyne už 84 let. To znamená, 
že příští rok při „půlkulatém“ výročí budou osla-
vy připravovány ve větším rozsahu a to včetně his-
torické rekonstrukce boje o Lidový dům. Nabídka 
letošního programu určitě osloví široké spektrum 
návštěvníků. Těch na našich slavnostech každým 
rokem přibývá. Na své si přijdou jak rodiče s dět-
mi, tak mládež i ti, kteří už něco pamatují. V do-
provodném hudebním programu by si každý měl 
vybrat podle svého vlastního vkusu. Na přiložením 
letáku najdete podrobný program.

Ještě jednou komunální volby
Současným členům Zastupitelstva obce Brně nec 

v září uplynutím volebního období skončí man-
dát. Někteří budou opět usilovat o vaše hlasy a tím 
o opětovné zvolení. Jiní už obhajovat svůj man-
dát nebudou. Všem, kteří prací v zastupitelstvu, 
ve výborech nebo v komisích přispěli ke zlepšení 
života nás všech v obci, chci touto cestou podě-
kovat. Těm, kteří nabídnou na kandidátkách svo-
je síly pro správu obce v dalším volebním období, 
pak přeji úspěch a následně dobrý pocit z dařící-
ho se díla.

Vás ostatní tímto zvu k účasti u voleb! Využijte 
možnost svým hlasem ovlivnit budoucí složení za-
stupitelstva obce a tím její další směřování.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta
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Poslední prázdninovou sobotu se bude konat již 
tradiční Den obce Brněnec. I přes stále se zvyšující 
finanční nároky umělců se snažíme získat kvalit-
ní program pro všechny generace a věříme, že se 
nám to podaří i letos. Akce se pořádá i díky štěd-
rým sponzorům, kterým tímto za podporu předem 
děkujeme. Důležitou je pro nás i finanční podpo-
ra Pardubického kraje a především osobní zášti-
ta hejtmana Martina Netolického, který se našich 

Dnů obce několikrát zúčastnil a považuje tuto 
akci pro naši obec za velmi významnou. Citujeme  
jeho vyjádření:

„Jsem upřímně potěšen, že Pardubický kraj 
se stal partnerem těchto již tradičních obecních 
oslav, které posilují vztah občanů ke své obci, zdra-
vý patriotismus i vzájemnou soudržnost:“

Eva Kozáková

den obce brněnec

Mezi veřejností i v médiích je stále častěji probí-
ráno POLITICKÉ HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. 
Už delší dobu jsou tématem převážně kauzy,  
které mu na důvěře nepřidávají, ale naopak. Jistě 
nejsem kompetentní k tomu, abych se vměšoval 
do práce profesionálních novinářů nebo dokon-
ce policie. Od samého vzniku tohoto politického 
uskupení ovšem kritizuji jeho klamavé a vykal-
kulované označení. Napříč celou naší republikou 
mají mezi lidmi dlouhodobě nejvyšší preferen-
ce a důvěru právě starostové. Velká část starostů, 
zejména z menších obcí a měst je navíc „nezávis-
lých“, tedy nestraníků. Podle mých informací není 
v tomto politickém subjektu a jeho kandidátkách 

víc starostů a nezávislých osobností než v jiných 
hnutích a stranách.

Označení STAN (starostové a nezávislí) lze jed-
noznačně považovat za marketingový trik, který 
slouží k oklamání méně informované veřejnosti. 
Proto jsem se připojil k výzvám řady starostů obcí 
a měst, kteří žádají změnu označení tohoto hnutí, 
konkrétně vypuštěním slova starostové.

Myslím, že v každém soupeření se má používat 
čestných prostředků, což v tomto případě zname-
ná uskutečňování kvalitního programu a ne použí-
vání matoucího názvu.

Blahoslav Kašpar, starosta 

na akTuální Téma – sTan

  

dinných domů. Občané mají možnost se na sběr-
ných místech zbavit použitelného textilu a jedlých 
olejů, kovy je možné odvážet na sběrný dvůr a plá-
nujeme i rozmístění velkých popelnic na tento 
druh odpadu po obci. Objemný, nebezpečný od-
pad, pneumatiky a elektroniku přijímá Sběrný  
dvůr Brněnec.

Z tohoto výčtu možností je jasné, že pokud 
v popelnicích na komunální odpad uvidíme slož-
ky odpadu, které lze třídit, je to jen o pohodlnosti 

a nezodpovědnosti lidí a to je škoda. Když se vý-
razně sníží objem sváženého komunálního odpa-
du, mohla by se mimo jiné snížit frekvence svozu 
popelnic a i tím výrazně ušetřit. To pak naši obča-
né poznají ve svých peněženkách na výši poplatku 
za svoz odpadu. Informace k odpadovému hospo-
dářství a provozu Sběrného dvora najdete na obec.
brnenec.cz/O obci/Sběrný dvůr

Eva Kozáková
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Poslední tři měsíce školního roku 2021/22 
byly tradičně nabité akcemi, soutěžemi a výle-
ty. V dubnu nás po dvouleté covidové pauze na-
vštívilo divadélko z Hradce Králové. Herci provedli 
žáky hravou formou divadelními žánry a předvedli 
vtipné scénky. Žáci 4. a 5. třídy se vydali na fasci-
nující průzkum vesmíru do Planetária a hvězdár-
ny v Brně. V úterý 5. dubna proběhl na naší škole 
zápis do 1. třídy. Zkušené paní učitelky ověřovaly 
úroveň rozvoje předškoláků např. v matematické 
představivosti, řeči či prostorové orientaci. V září 
zasedne do lavic 17 prvňáčků, kteří si v červnu 
„školu nanečisto“ již vyzkoušeli. 

Na konci dubna se uskutečnil už 16. ročník Dne 
bezpečnosti a cyklistiky. Žáci 1. až 6. třídy plni-
li disciplíny týkající se zručnosti při jízdě na kole 
a vyhodnocovali dopravní situace. Na akci nechy-
běly praktické ukázky bezpečnostních a záchran-
ných složek jako byli např. policisté a hasiči. Všem 

sponzorům a pořadatelům této akce srdečně dě-
kujeme a těšíme se na příští ročník.

V měsíci květnu se žáci 6. a 8. třídy vydali za po-
znáním do Vida centra v Brně. Šesťáci zde pomocí 
speciálních brýlí sledovali svět z ptačí perspekti-
vy v dokumentárním filmu v 3D provedení. Pro os-
máky byl připraven vzdělávací program Na tělo, 
jenž byl zaměřený na pohlavní dospívání. Již tra-

dičně se tři žáci 9. ročníku zúčastnili okresního kola 
olympiády z českého jazyka a premiérou byla le-
tos i literární olympiáda Svitavská čtečka, která 
byla zaměřená na vlastní tvorbu a práci s literár-
ními texty. Žákům 9. ročníku děkujeme za repre-
zentaci školy.

Po delší pauze proběhlo i školní kolo pěvec-
ké soutěže. Účinkující nejen zpívali, ale také hráli 
na hudební nástroje. Děkujeme hudební skupince 

Čermol ze svojanovské farnosti, která zprostřed-
kovala ozvučení a doprovod. Po hudební akci ná-
sledovalo školní kolo taneční soutěže a tentokrát 
proběhlo v nové tělocvičně. Mohli jsme vidět ma-
žoretky, free style tance, ale i pár prvků z atletiky. 
Překvapení si navíc připravilo 10 učitelů a společ-
ně předvedli vtipné taneční vystoupení, které si 
pojmenovali ,,Slunce, seno, Brněnec“. Video a fo-
tografie z akcí a soutěží lze zhlédnout na webo-
vých stránkách školy.

Se soutěžemi se ke konci školního roku doslova 
roztrhl pytel. Hasičský záchranný sbor uspořádal 
soutěž „Požární ochrana očima dětí.“ Za naši školu 
se v kategorii výtvarné práce umístila na 1. místě 
Adéla Knötigová, žákyně 6. ročníku, která postu-

zš brněnec
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puje do krajského kola. V okresním kole Mladý 
zahrádkář poznávali soutěžící rostliny. Vynikají-
cí 2. a 3. místo obsadili žáci 5. a 6. třídy – Anička 
Opršálová a Jarda Neudert.

Nesmíme zapomenout ani na sportovní soutě-
že v prostorách nové tělocvičny. Dopolední me-
zitřídní turnaje měly velký ohlas a uskutečnily se 
ve florbalu, fotbalu či přehazované. ZŠ Brněnec 
je zapojena do projektu Hrdá škola, jejímž cílem 
je zažít „školu jinak“, a tak letos proběhl mimo jiné 
Retro den, Ponožkový den nebo Den bez batohu.

Červen se nesl v duchu školních výletů. 1. stupeň 
navštívil opakovaně Moravský kras a žáci 2. stup-
ně absolvovali vícedenní výlety a cestovali do Ji-
homoravského kraje a na Vysočinu. Vyzkoušeli si 
bobovou dráhu, lanový park nebo střelbu z luku. 
Nezapomněli jsme ani na naše blízké okolí a žáci 
5. a 6. ročníku zhlédli v bývalých konírnách hradu 
Svojanov multimediální výstavu o životě českého 

krále Rudolfa II. V rámci volby povolání navštívi-
li žáci 8. ročníku strojírnu na Rozhraní, kde je pan 
Kaderka provedl výrobními halami a podal jim vý-
klad k provozu celého podniku. Pod záštitou MŠMT 
proběhla kreativní kampaň s názvem „Naše plane-
ta, naše zdraví.“ K tématu kouření vytvořili žáci 
2. stupně nástěnné malby, natočili videa a v prv-
ním kole postoupili mezi 18 finalistů. Z nich pak 
v druhém kole veřejnost vybrala pomocí „lajků“ 
na sociální síti Facebook 6 nejzajímavějších prací, 
mezi nimiž bylo i video žáků 9. ročníku. Ti se po-
slední červnový den důstojně rozloučili se všemi 
pedagogy a poděkovali jim za jejich práci.

Na závěr bych chtěla popřát všem krásné léto, 
příjemnou dovolenou se spoustou zážitků a býva-
lým žákům 9. ročníku mnoho studijních úspěchů 
na středních školách.

Mgr. Aneta Moravcová
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Čarodějnické zkoušky
 Letos jsme oslavili tradici pálení čarodějnic 

v klidném prostředí Evangelického kostela za naší 
školkou. Paní učitelky i asistentky se převlékly 

za hodné čarodějnice a připravily tajemné úkoly, 
tzv. čarodějnické zkoušky – děti létaly na koštěti, 
lovily žížaly, házely kroužky na klobouk, projevily 
odvahu při sahání do nádob s prapodivnými ob-
sahy. U zapomnětlivé čarodějnice si děti procvičily 
paměť a u nosaté čich. Dopoledne jsme zakončili 
na školní zahradě, kde jsme si opekli na ohni mar-
shmallow, coby přísadu do kouzelných lektvarů.

Oslavy Mezinárodního dne dětí
 Rády přicházíme s novými a netradičními akti-

vitami, které děti vždy velice baví. Navíc, které dítě 
nemá rádo zvířata? Proto jsme Mezinárodní den 
dětí situovali do farmářské tématiky. Školní zahra-
da se proměnila na farmu se vším všudy. K vidění 

byl kurník pro slepice, králíkárna, seník, kravín, za-
hradnictví i dílna. Děti nakupovaly domácí vejce, 
se kterými se vydaly na překážkovou dráhu, zkusi-
ly si podojit kravičku Malinu a napít se mléka. Ku-
podivu se mléka vypilo velké množství. Dále děti 
chytaly zatoulané králíky, vozily seno na korbě, za-
sadily si semínka hrášku, o která se i dále staraly, 
v dílně spojovaly šrouby a matice a postavily dře-
věný plot. Všechny děti se snažily a úkoly plnily se 
zájmem a nadšením. Odměnou jim byla perníková 
medaile, zmrzlina a drobné dárky. Farmářský den 
ve školce byl jen úvodem toho, co děti k MDD ješ-
tě čeká. Další den, tedy 2.6.2022 jsme všichni od-

jeli na Farmu Libora Švába do Pohledů. Po vřelém 
uvítání paní Martinou jsme šli na prohlídku farmy. 
Viděli jsme spoustu hospodářských zvířat, některá 
si mohly děti pohladit a nakrmit. Pracovnice Katka 
nám vše ukázala, popsala a odpovídala na zvída-
vé otázky dětí. Nejen pro chlapce byla největším 
zážitkem prohlídka traktorů a kombajnu. Kdo 
měl odvahu, mohl si do velkých strojů nastoupit. 
Po kompletní prohlídce pro nás majitelé připravili 
bohaté občerstvení a možnost sportovního vyžití 
na travnatém pozemku. Za to, jak byly děti hodné, 

co se událo V mš moraVská chrasToVá
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ukázněné a zvídavé, dostaly osvědčení o absolvo-
vání farmářského kurzu a dárkový balíček. Nadšení 
z krásného a zároveň poučného výletu bylo nejen 
na straně dětí, ale i učitelek a asistentek. I tou-
to cestou děkujeme rodičům kamaráda Martínka 
za nezapomenutelné zážitky na jejich farmě.

Sportovní pondělky
 Díky vstřícnosti obecního úřadu a základní ško-

ly jsme zavedli pravidelné sportovní pondělky 
v nové tělocvičně ZŠ Moravská Chrastová. Ve vel-
kém prostoru a s plnou vybaveností můžeme zařa-
zovat aktivity, které se ve školce nedají uskutečnit. 
Děti se důkladněji seznamují s náčiním a nářa-
dím, často zařazujeme atletické prvky, míčové hry, 
skoky přes švihadla, pohybové hry, opičí dráhy – 
úkony tak důležité pro zdravý rozvoj dítěte a jeho 
pohybových dovedností. Nově jsme se přihlásili 
do celorepublikového projektu Se sokolem do ži-
vota, s jehož pomocí budeme i nadále zlepšovat 
fyzickou zdatnost dětí předškolního věku.

Výlet do ZOO a Pasování na školáky
 Na výlet jsme jeli do ZOO Brno objednaným 

autobusem. Počasí nám přálo a tak jsme moh-
li obdivovat spoustu zvířat ve venkovních výbě-
zích. Největší obdiv sklidili surikaty, medvědi a lvi. 
Mladší děti se do kopce svezly vláčkem, starší děti 
zvládly delší cestu pro zdatné předškoláky. Každé 
dítě dostalo figurku zvířátka na památku.

 Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiny byla nejví-
ce očekávaná slavnost Pasování na školáky, která 
proběhla 22. 6. na školní zahradě. Divadelní spo-
lek Pernštejni zahrál loutkové představení, poté 
proběhlo krátké vystoupení obou tříd a kroužku 
Seznamování s angličtinou. Pro všechny přítom-
né bylo připraveno občerstvení, obzvláště chutna-
ly dorty od paní kuchařky a paní asistentky. Osm 
dětí bylo slavnostně pasováno rytířem, dvě děti 

byly zrovna na dovolené, vzpomněly jsme si na ně 
alespoň pozdravem. Jako památku na naši mateř-
skou školu dostaly děti šerpu a aktovku s knihou, 
pamětním listem a dárky. Po slavnosti následo-
vala pohádková stezka s úkoly, na jejímž konci če-
kal poklad. Nejen sladkosti, ale i ovoce, čistá voda 

a marcipánové srdce – symboly života, zdraví 
a přátelství. Povečeřeli jsme pizzu a zeleninu a při-
pravili se na stezku odvahy. Každý sám se vydal po 
cestičce se světýlky a na konci podepsal pamětní 
listinu. Děti vše zvládly a po náročném dni se při-
pravily ke spánku. Máme radost, že jsme po ně-
kolika letech mohli přespat v mateřské škole. Byla 
to velká událost a pro děti zážitek. Přejeme všem 
budoucím školákům pěkné známky a mnoho chu-
ti do učení.

 Velice milé bylo pozvání od Lucie a Reného 
na točenou zmrzlinu zdarma pro všechny děti 
z naší školky. Jako poděkování jsme majitelům 
přinesli Řád zlaté zmrzliny, který nyní visí na stě-
ně cukrárny.

 Nový školní rok se nezadržitelně blíží, pečlivě 
se na něj připravujeme a těšíme se na nové ka-
marády. Všem čtenářům přejeme krásné letní dny 
a hlavně pevné zdraví.

Za celý kolektiv MŠ Tereza Fialová
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Pasování předškoláků  
do řádu školáků

Úterní odpoledne bylo tak trochu slavnostní, 
jelikož se v naší školce konalo Pasování předško-
láků do řádu školáků. Na dvorku naší MŠ se sešli 
maminky, tatínci, sourozenci, dědečkové i babič-
ky. Děti, nastupující v září do ZŠ, si pro své blízké 
připravily krátký program s následným pasováním 
samotným rytířem na velké školáky a školačky.

Děti zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky, 
zatancovaly taneček ve dvojici. Předvedly také, 
jak se umí představit a že umí vše potřebné pro 
vstup do ZŠ – např. znalost barev, geometrických 
tvarů, rozklad slov na slabiky, nebo určování prv-

ního písmenka u slov. Za odměnu a také na pa-
mátku děti obdržely psací potřeby, vak na záda 
se svým jménem a knížku.

Výlet a přespávání s předškoláky
Pro letošní rok jsme si pro budoucí školáky 

a školačky připravily výlet do Poličky. Cílem naší 

výpravy byla zábávně-naučná výstava s názvem 
„Zábaviště pro sviště“ a poté přespávání ve školce 
s dalším programem.

Do Poličky jsme se dopravili autobusem a poté 
motorovým vlakem. V prostorách radnice na nás 
čekala herna plná nádherných ilustrací paní Ven-
duly Hegerové. Na děti toho tu čekalo opravdu 
hodně – sportovní aktivity v improvizovaném 
lese, obří leporelo, odchůdek se vším možným, 
loutky k dramatizaci pohádek, xylofony, magne-
tické tabule s různou tématikou, spousta puzzlí, 
pexes, skládaček a také fotokoutek. Návštěvu Po-
ličky jsme zakončili zmrzlinou. Po návratu do škol-
ky na děti čekala večeře v podobě toustů, čtení 

z oblíbených knížek a sledování pohádek. I přes 
noční bouřku, zvládly všechny děti první a zároveň 
poslední přespávání ve školce velice dobře. A teď 
už hurá do školy!

Všem školákům přejeme hodně štěstí v nové 
etapě života.

Jarmila Homolková a kolektiv MŠ

mš u dVou sluníček
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Táborové heslo „AQUA“
Skautské tábořiště Dobrovka u Jimramova při-

vítalo letos jako první prázdninové hosty skauty 
z Brněnce. Zelené údolí s bublajícím Věcovským 
potokem nám otvírá svoji náruč a sluníčko potvr-
zuje svými paprsky opravdové léto. Zaznívá nad-
šení, smích a také první povely. Všichni jsme plni 
očekávání, jaké to letos bude a co vše prožijeme 
pod širým nebem uprostřed přírody krásné vyso-
činy. Mladí i staří se pouští ihned do stavby tábora. 
Vztyčujeme nový stožár, na louce vyrůstají podsa-
dy jako houby po dešti. Kope se odpadová jáma, 
staví se jídelna, sklad a umývárna. Vůně guláše li-

noucí se z kuchyně zvedá všem pracantům dob-
rou náladu. Se západem slunce sedáme unavení 
k ohni, zazní kytara, vůdce tábora chválí dnešní 
den a připomíná, co nás čeká zítra. Práce a zase 
práce. Za dva dny dojedou nejmladší vlčata a to již 
musí být vše hotové a na svém místě. Táborový 
program je po celý náš pobyt zaměřen na význam 
vody v přírodě. Všichni dobře víme, že bez vody 
(lat. AQUA) není život na naší planetě možný. A tak 
si s vodou hrajeme, povídáme, děkujeme ji a při-
tom se i vzděláváme přímo pod modrou oblohou 
prostřednictvím různých besed a přednášek. Začí-
náme meteorologií a koloběhem vody na naší pla-
netě. Pod dohledem meteorologa budujeme naši 

táborovou meteostanici a pravidelně zaznamená-
váme údaje o počasí a stavu vody v potoce. Urči-
tě zaujme nejnižší naměřená noční teplota 3,5°C 
a přestože obden sprchlo a dvakrát nás postrašila 
bouřka, za celý pobyt máme pouze 8 mm srážek. 

V následujících dnech se dále dozvídáme od en-
tomologa zajímavosti o významu vody pro hmyz, 
s ornitoložkou se pokoušíme odchytit do sítě ptá-

ky žijící kolem vody, s místními rybáři lovíme kapra 
a vyprávíme si o českém rybníkářství. Zemědělský 
odborník zase vysvětluje přímo ve vykopané půdní 
sondě vliv vody na tvorbu půdy a polní hospodaře-
ní. Astronom nám vypráví o vodě ve vesmíru a kluci 
ji hledají na noční obloze hvězdářským dalekohle-
dem uprostřed noci. Dvě celodenní výpravy cílíme 

30. oddíl skauTů
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k pramenu Věcovského potoka a čističce odpad-
ních vod v Bystřici. Na potoce kluci staví zdymad-

la, budují zavlažovací kanál, tvoří hmyzí domečky, 
filtrují vodu, závodí v člunech a koupou se. Zjišťují 
dokonce, že i táborová sauna a kartáček na zuby 
potřebují také vodu. 

A najednou je tu konec. Balíme. Do skautských 
duší se nám všem ukrývají hezké vzpomínky. 
Na noční hlídky pod hvězdnou oblohou, na prv-
ní službu v kuchyni, na studené noci a horké dny 
u vody, na bratrský kruh u táborových ohňů. Nic 
nebylo zadarmo. Každý z nás jsme zase o kousek 
dál. Zejména ti, kteří na táboře složili svůj skaut-
ský slib, nebo získali Tři orlí pera. Ale i ti, kteří se 
báli při bouřce, či se naučili novou písničku nebo 
oškrábali svoji první bramboru. Naposled spouští-
me vlajku a tváříme se, jako že nám není smutno. 
I slza je kapkou vody. Tak zase za rok, bratři! 

Jan Datinský
Lobinův závod 2022

Víkend 10. - 12. 6. 2022 byl ve znamení účas-
ti na Lobinově závodu ve Fryštáku, který se koná 
jednou za 2 roky, díky covidu teď ale proběhl 

po 4 letech. Jde o jeden z nejtěžších skautských 
závodů v naší republice, kdy v průběhu 24 hodin 

jdou účastníci pod dohledem přiděleného rozhod-
čího a v terénu plní připravené úkoly, připravují si 
jídlo na ohni a dokazují svou schopnost bezpečně 
přenocovat v přírodě. Naše mladší vlčata jdou vět-
šinou tzv. na zkušenou a samotná účast na akci je 
pro ně velkou výzvou. Starší skauti už bojují o me-
daile. Letos se jim podařilo získat krásné 3. místo 

ve své kategorii a opakovaně tak dovézt medaili 
do Brněnce. Za náš oddíl jim patří velká gratulace.

Monika Lžičařová
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Skautské léto
Závěr skautského roku prožily jednotlivé družin-

ky na víkendových výpravách. Červená 6 vyrazila 
na nedaleký Šifrův palouček. Světlušky si samy 
připravily oheň, při kterém proběhlo slavnostní 
vyhlášení celoroční docházky, a v noci přespaly 
pod širákem. Druhý den zvládly v plné polní do-
být rozhlednu Járy Cimrmana, dovádět v lanovém 
parku a zažít spoustu další námahy i legrace. 

Ve stejném červnovém termínu se Ostružiny 
společně s Kovalinkami vydaly na prozkoumává-
ní města Kolín. Ubytované byly na skautské klu-
bovně a v ulicích města je čekala hra plná úkolů 
a poznávání památek i historie tohoto malebného 
města na Labi. Prostě přesně podle hesla medvě-
dů, kteří se u Kolína potkali a kteří mají v místním 
parku i své dřevěné sochy – „Pojďte, pane, bude-
me si hrát…“

Míša Čuhelová

Prázdniny jsme letos nezačaly tradičním tábo-
rem, ale puťákem, na který také každoročně vy-
rážíme. „Puťák“ je zkratka pro putovní tábor, kdy 
každý den projdeme naplánovanou trasu, věci si 
neseme stále s sebou na zádech a večer uléháme 
vždy na jiném místě – někdy pod širákem v lese, 
jindy třeba v kempu ve stanu.

Za necelé 4 dny jsme tentokrát ušli asi 42 km 
a poznali Klokočské skály, Turnov, Zbirohy, Hru-
bou Skálu, Trosky a celou řadu vyhlídek, například 

tu, která nesla název Kde domov můj. Viděli jsme 
i skalní útvar jménem Skaut, který se objevil ve fil-
mu Jak dostat tatínka do polepšovny pod názvem 
Dračí zub. Přestože jeden den hodně pršelo, poda-
řilo se nám trasu projít tak, jak jsme měli v plánu.

V srpnu nás čeká tábor klasický, tedy v podsado-
vých stanech. Po několika letech se vracíme na tá-
bořiště Dobrovka nedaleko Jimramova. Přípravy 
finišují a těšíme se, že se společně v celotáborové 
hře vydáme po stopách Starých pověstí českých. 
O tom, jak jsme tábor prožily, vám rády napíšeme 
v příštím občasníku.

Závěrem bychom chtěly pozvat děvčata z dru-
hých a třetích tříd, která by lákala účast na našich 
skautských dobrodružstvích, ať za námi dorazí 
v pátek 9. září v 17 hodin na skautskou klubovnu 
(za školní jídelnou), kde proběhne zahájení nové-
ho skautského roku.

Adriana Henychová, vedoucí oddílu

co noVého u skauTek?
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V našem svitavském regionu zahájil v květnu 
2022 svoji činnost nový zapsaný spolek s názvem 
DušeProstor, jehož cílem je poskytovat bezpeč-
ný a přátelský prostor všem, kteří mají zájem se 
setkávat za účelem podpory duševního zdraví. 
Chceme pomáhat otevírat témata související s du-
ševním zdravím a věnovat se této problematice 
v celé její šíři. Spolek pořádá různé klubové, akti-
vizační a vzdělávací činnosti, na řadu přijdou i kul-
turní a osvětové akce, přednášky, besedy a také 
víkendové pobyty. 

Všechny akce a činnosti jsou určeny lidem 
ze svitavského okresu. Aktivity budou pořádány 
většinou právě ve Svitavách (prozatím v prosto-
rách Centra duševního zdraví Svitavy – nám. Míru 

29/87, budova Komerční banky) v odpoledních 
hodinách.

Budeme moc rádi za Vaši podporu a pomoc 
při vytváření DušeProstoru. Náš spolek můžete 
podpořit svojí účastí na akcích, členstvím ve spol-
ku, nebo také zapojením se do příprav, realizace 
či propagace aktivit.

Pokud se k DušeProstoru, z. s. chcete jakým-
koliv způsobem přidat, napište nám na e-mail  
duseprostor@gmail.com, nebo volejte na číslo 
+420 605 541 805. Více informací o spolku a jeho 
aktivitách naleznete na našem webu www.duse-
prostor.cz nebo na Facebooku Duše_Prostor.

Těšíme se na setkávání s Vámi!
Kolektiv DušeProstoru, z. s.

V okrese sViTaVy Vzniká  
prosTor pro podporu dušeVního zdraVí

uspořádal 25. června 2022 výšlap do okolí naší 
obce, a to po trase Brněnec – Chrastavec –Rozhra-
ní – Brněnec. Sraz byl před autobusovou zastáv-
kou u antukového kurtu. Po provedené prezenci 
jsme vyrazili po nově zbudované cyklostezce směr 

ČOV, dále přes Půlpecen a Rohles na Rozhraní, 
kolem hřbitova pak směrem na Študlov. Zde se 
v místní hospůdce mužská část výpravy občer-
stvila pivem a dámám paní hostinská nabídla 
domácí slivovičku a provedla nás interiérem hos-
půdky – šenkem, malým a velkým sálem. Příjem-
ně občerstveni jsme se vydali směr Vlkov a dále  
na Rozhraní, kde jsme poobědvali. Z Rozhraní 
jsme domů pokračovali autobusem, kromě jed-
noho člena výpravy, který šel pěšky až do Brněn-
ce. Horu Člup, která byla původně hlavním cílem 
naší výpravy, jsme nezdolali, a to z důvodu nepo-
sečené a deštěm rozmočené louky. Zdolání toho-
to cíle jsme si tedy naplánovali na zimní měsíce, 
kdy bude zmrzlo a terén bude příznivější. Přesto, 
že jsme hlavního cíle nedosáhli, byl výlet příjem-
nou a pěknou procházkou. 

Ondřej Kozák, vedoucí turistického oddílu

TurisTický oddíl TJ Jiskry brněnec
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Léto je prázdninami nejen školními, ale také 
divadelními. Na konci srpna rozbalíme scénu, re-
kvizity a kostýmy a dokončíme přípravy na pre-
miéru naší nové divadelní hry Naše fabrika. 

Jedná se o divadelní hru, která vznikla v našem 
souboru – od scénáře, přes výrobu až po herec-
kou práci, pracovali jsme na ní několik let a pre-
miéra se blíží s velkým očekáváním. Zkoušeli jsme 
celé jaro, co počasí a technika dovolily. Jde o doku-
mentární divadlo, bude se hrát venku a divák se 
s herci postupně pohybuje po jednotlivých mís-
tech, o kterých hra pojednává. Někdy se diváci sta-
nou součástí představení, jindy sledují zpovzdálí. 
Ve hře vystupují skutečné postavy, jsou zobraze-
ny skutečné situace a vedle toho se promíchávají 
postavy, které mohly žít, a situace, které se mohly 
stát. Během přesunů bude divák seznámen s his-
torií jednotlivých období ztvárněných v mini scé-

nách. Tato netradiční forma s sebou přinesla velké 
technické výzvy a zároveň omezuje počet diváků 
pro jednotlivá představení. Proto prosíme, abys-
te prioritně využili ke koupi vstupenek online re-
zervační systém, osobní koupi v Drogerii Mambo 
necháváme jen pro ty, kteří internet nemají. Více 
praktických informací najdete na stránkách www.
nasefabrika.cz. Hrát budeme na podzim 2022 
(10. září, 11. září, 14. října a 15. října), dále pak 
na jaře a na podzim 2023, takže příležitostí hru vi-
dět bude i vzhledem k malé kapacitě dost. Plánu-
jeme taktéž představení pro nemobilní publikum, 
přesuny mezi scénami zajistíme dodávkou. Zájem-
ci se prosím nahlaste u Milady Pavlasové (tel.: 739 
469 451), termín takového představení a realizaci 
budeme řešit osobně.

Na podzim nás kromě těchto repríz čeká také 
Noc divadel, tradičně pořádaná třetí sobotu v lis-
topadu, letos tedy 19. listopadu. O programu vás 
budeme včas informovat.

Potkávat nás v ulicích Brněnce budete na pod-
zim asi často, těšíme se na vás.

Za DS E. Vojana Kristýna Pavlasová

diVadelní soubor e. VoJana
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kalendář akcí

20. 8. VolejbaloVý turnaj o pohár starosty – Obec Brněnec

27. 8. Den obce brněnec – Obec Brněnec

10. 9. DiVaDelní přeDstaVení naše fabrika – premiéra – DS E. Vojana

17. 9. ZájeZD Dlouhé stráně – Turistický oddíl TJ Jiskra

6. -7. 10. sbírka pro Diakonii broumoV – knihovna – skauti Brněnec 

8. 10. „balVan“ – folk a country festiVal – skauti Brněnec 

30. 10. brněnecký megáč – TJ Jiskra, skauti 

17. 11.  „17. listopaD“ u skautské lípy – skauti Brněnec 

19. 11. noc DiVaDel – DS E. Vojana 

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

podrobné informace na plakáTech

obec brněnec hleDá Zájemce na poZice

plaVčík pro proVoZ koupaliště
v letní sezoně 2023 (přijmeme i větší množství uchazečů)  

– vhodné jako letní brigáda,  
podmínkou je věk nad 18 let a absolvování odborného kurzu,  

který proběhne v závěru roku 2022.

spráVce areálu koupaliště
práce na dohodu

Volejte na 606 614 398 nebo pište na starosta@brnenec.cz


