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Další meta v jazykové soutěži překonána! 
Po vítězství v okresním kole Svitavy a následně 
v krajském kole soutěže, naše tři žákyně vyhrály 
i celostátní soutěž ve 4. kole WocaBee šampioná-
tu v anglickém jazyce, která probíhala ve dnech 
16. 11. – 23. 11. 2022, v níž získaly titul WocaBee 

šampioni České republiky 2022.
WocaBee je aplikace, která se zaměřuje na pro-

cvičování slovní zásoby v jakémkoli cizím jazyce 
a výrazně tak pomáhá žákům s učením se sloví-
ček. S každým z nich pracuje individuálně na po-
čítači, tabletu nebo mobilu. Zjednodušeně řečeno 

VítězstVí zŠ brněnec V celostátní jazykoVé soutěži
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V posledních dvou čtyřletých cyklech se v celé 
naší zemi prohlubuje problém nižšího zájmu o pů-
sobení v zastupitelstvu.  Podobně klesá také celko-
vý počet kandidátních listin. Tento trend je zjevný 
i u nás. V roce 2014 se do voleb přihlásili kandi-

dáti na 7 kandidátních listinách. V těch letošních 
už byly zaregistrovány jen dvě kandidátky. Z těch 
si naši občané mohli vybrat, komu dají svůj hlas, 
komu dají důvěru, kdo bude jejich obec další čtyři 
roky vést a reprezentovat.

všímá si, kde žák dělá chyby a problémová slovíčka 
s ním následně procvičí vícekrát. Aplikace dokáže 
slovíčka i hlasitě přečíst, takže si žáci lépe zapa-
matují i správnou výslovnost. V průběhu soutěže 
všichni soutěžící procvičovali balíčky se slovní zá-
sobou zaměřenou na různá témata tak, aby na-
hráli co nejvíce bodů.

V letošním roce celková účast v mezinárod-
ní soutěži WocaBee, která je pořádána paralelně 
v České republice a na Slovensku, přesáhla hranici 
90 tisíc žáků!

Naše základní škola si v okresním kole soutěže 
vedla velmi úspěšně.

První příčku v anglickém jazyce získali žáci 
5. ročníku, pěkné druhé místo obsadili žáci 3. roč-
níku a žáci 9. třídy se umístili v německém jazyce 
na jedenáctém místě.

Šanci na celkové vítězství tak mělo 76 okresních 
šampionů, kteří následně soupeřili v krajských ko-
lech soutěže. Za naši školu postoupila do vítěz-
ného krajského kola s největším počtem bodů 
Žanetka Charousová, za ní s nepatrným rozdílem 
bodů Terezka Hájková a na třetím místě se umís-
tila Viktorka Blinková. Tyto žákyně se nespokoji-
ly s prvenstvím v krajském kole a zapojily se proto 
i do celostátního kola, do kterého postupovali ví-
tězové krajských kol.

Vítězství našich žákyň v celostátním kole soutě-
že si ceníme o to více, že obstály v obrovské kon-
kurenci soutěžících žáků ze základních i středních 
škol v obdobném pořadí dle získaných bodů jako 

v krajském kole. Jejich dosažený denní průměr 
bodů v celostátním kole soutěže byl 15 096.

Za obrovskou píli a vytrvalost si zaslouží obdiv 
a poděkování všichni naši žáci, kteří se soutěže zú-
častnili, ale především výše jmenované tři žákyně 
a paní učitelka Ing. Ivana Seidlová, která je trpě-
livě metodicky vedla. Blahopřejeme jim k jejich 
excelentním výsledkům a děkujeme za vzornou 
reprezentaci nejen Základní školy Brněnec – Mo-
ravská Chrastová, ale i obce Brněnec.

Pověstnou třešničkou na dortu je aktuální 
zpráva, podle níž naše reprezentantky domi-
novaly i v ČESKO – SLOVENSKÉM finále soutě-
že – fantastické!

Mgr. Lenka Kašparová a Ing. Ivana Seidlová

jak jsme Volili



B r n ě n e c k ý  o B č a s n í k

03/2022
4

Jsme na začátku dalšího čtyřletého období. Díky 
Vašim hlasům už po páté za sebou naše dvě voleb-
ní uskupení v obecních volbách zvítězila. To jed-
noznačně svědčí o tom, že si ve veřejném zájmu 
obce počínáme dobře, ale také, už opakovaně při-
jímáme plnou odpovědnost za její správu. Naše 
cíle na budoucí období jsme zveřejnili ve voleb-

ním programu. Pro jejich postupné uskutečňování 
je nezbytné i nadále sdružovat pozitivně uvažující 
lidi, kteří jsou ochotni udělat něco i pro druhé.

Abychom všichni mohli mít alespoň rámcovou 
představu o tom, co obnáší správa obce, uvedu vy-
jádření několika úspěšných starostů:

Do funkcí byli zVoleni:
Kašpar Blahoslav starosta, člen rady obce

Kozáková Eva místostarostka, členka rady obce

Hanik Vladimír

členové rady obceKlemša Martin

Urbánek Vít

Opršálová Eva předsedkyně rozpočtového výboru

Tomáš Bartelt předseda kontrolního výboru

Ondráčková Kamila předsedkyně sociální komise 

Štoudková Petra předsedkyně školské, kulturní a sportovní komise 

Jak konkrétně jsme volili  
do obecního zastupitestva v Brněnci

Protože  podrobné výsledky voleb jsou přístup-
né na internetu, předkládám jen stručný přehled.  
Volební účast u nás dosáhla 36,17 %. (Za celou re-
publiku byla tentokrát volební účast 46,07 %).

Zvoleni byli za SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ PRO OB-
ČANY  I – Bartelt Tomáš, Drábková Markéta, Kaš-
par Blahoslav Mgr., Kozák Ondřej, Nečas Zdeněk,  
Popelka Tomáš DiS., Štoudková Petra Mgr., Ur-
bánek Vít Ing. Ph.D. a za SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 
PRO OBČANY  II – Hanik Vladimír,  Klemša Martin, 
Kozáková Eva, Ondráčková Kamila, Opršalová Eva 
Ing., Schmachtel Otto, Štrof Milan.

Všichni zvolení kandidáti mandát přijali a na 
začátku ustavujícího jednání ZO složili předepsa-
ný slib.

Obě volební uskupení (SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 
PRO OBČANY  I a II), která se voleb účastnila, spolu 
od roku 2006 úzce spolupracují. 

Do současné rozjitřené doby je žádoucí vnést 
klid, dobrou vůli, toleranci, schopnost naslouchat, 
ale také odvahu, rozhodnost i pořádek. To vše teď 
potřebuje celá společnost a stejně tak zvolení za-
stupitelé obce. Věřím, že občané v nedávných vol-
bách rozhodli dobře. Dovolím si nám všem přát 
mnoho pozitivní energie a dobrou spolupráci za-
stupitelů v týmu.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

ÚVoD Volebního obDobí 2022 – 2026
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•	 za	velký	úspěch	považuji	dosažení	stability	
a kontinuity, která umožňuje realizovat  
i dlouhodobější projekty. Jedno volební období 
se totiž na realizaci některých vizí ukázalo  
jako příliš krátké.

•	 za	poslední	několik	let	naše	obec	zkrásněla,	 
začala i více společensky žít. Cítím i větší  
sounáležitost mezi lidmi. Obec se stala sebe-
vědomým partnerem, což vidím i na jednání 
například s developery, nebojíme se, nenechá-
me se zastrašit, a naopak si sami řekneme naše 
požadavky včetně finančních příspěvků  
na rozvoj obce.

•	 práce	starosty	je	neuvěřitelně	různorodá.	V	jed-
né chvíli řešíte školu, za moment developerský 
projekt, odpady, osvětlení a třeba zaběhnutého 
psa. Žádný den není stejný.

•	 mým	cílem	bylo	vzbuzovat	v	lidech	hrdost	 
na své město, a to se myslím daří.

•	 chci	zlepšit	obec,	ve	kterém	žiji,	a	kde	je	stále	
co napravovat z minulosti, to je i moje motiva-
ce do další práce.

•	 nikdy	jsem	si	nestavěl	vzdušné	zámky.	 
Moje vize byly vždy ryze realistické, postarat 
se co nejpraktičtěji a také co nejhospodárněji 
o obecní majetek, snažit se o rozvoj obce tak, 
aby mladí neodcházeli…

Co se mění v naší obci aktuálně? 
Mnozí z vás si nemohli nevšimnout, že část 

místní části Moravské Chrastové byla na čas bez 
veřejného osvětlení. Probíhala zde výměna části 
nejvíce poškozených sloupů. Je to první část při-
pravované rekonstrukce celé soustavy veřejné-

pobočka České pošty  
v prostorách Obecního úřadu
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ho osvětlení – zejména úsporných a spolehlivých 
osvětlovacích těles. Nyní jsou zpracovávány pod-
klady pro žádost o dotaci a s vlastní realizací se po-
čítá do konce roku 2023.

Po nekonečných peripetiích a průtazích je ko-
nečně na přemístění do budovy OÚ a otevření při-
pravena pobočka naší pošty. Zásadně jsme odmítli 
tzv. „Poštu Partner“ a prosadili jsme zachování pl-
nohodnotné pobočky ČESKÉ POŠTY. Věřím, že se 
vám bude nejen líbit, ale také bude dobře sloužit  
(viz. foto na straně 5).

Zahájeny jsou projektové práce na vybudová-
ní splaškové kanalizace v Chrastové Lhotě. Dle 
předpokladu by zde stavební práce měly probíhat 
v r. 2024. Obdobně byly započaty projekční prá-
ce na výstavbě nového chodníku v Mariánském 
údolí, a to od hřiště po konec obce. Časový har-
monogram je podobný jako v případě kanalizace 
v Chrastové Lhotě.

V rychle se přibližujícím roce 2023 si naše obec 
bude připomínat celou řadu významných výročí – 
700 let doložené existence Moravské Chrastové, 
510 let Chrastové Lhoty, 170 let Baderovy továrny 
a 30 let Silk a Progres, 150 let základního školství 
a 85 let osvobození obce Československou armá-
dou od německých fašistických ordnerů. K této pří-
ležitosti byl vydán krásný kalendář, který si může 
každý z vás koupit na OÚ. Samozřejmě si budeme 
tato výročí připomínat řadou akcí.

Konec roku je vždy nabitý událostmi a povin-
nostmi, které je třeba splnit, což se ne úplně slu-
čuje s dobou adventu a Vánoc. 
Proto Vám všem přeji, ať zvládnete 
splnit to, co je nezbytné a zbyde Vám 
ještě dostatek energie na vytvoření 
vánoční pohody pro sebe i své blízké.

Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

zŠ brněnec

Školní rok 2022/23 jsme tentokrát zahájili 
ve čtvrtek a už 15. září se rozjeli někteří naši žáci 

na přespolní běh do Svitav k rybníku Rosnička. 
Z naší školy se běhu zúčastnilo celkem 38 žáků 
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a žákyň. I přes velkou konkurenci a nepříznivé po-
časí si naši žáci vedli velmi dobře a dosáhli výbor-
ných výsledků. 

Již tradičně k nám 29. září dorazila hudební sku-
pina MARBO. Tentokrát byl na programu koncert 
s názvem Jazz jako základ populární hudby. Man-
želé Vrtalovi žáky provedli hudbou amerických 
černochů od počátků až k dnešku a přiblížili jim 
hudební styly příbuzné jazzu. 

Posledního září vyrazila opět naše škola se žáky, 
rodiči a kamarády za hranice naší republiky, ten-
tokráte k našim německým sousedům. Naším cí-
lem se stalo město Drážďany a zámek Moritzburg 
ve spolkové zemi Sasko. Tento lovecký zámek pro-
slavila především pohádka Tři oříšky pro Popelku 
s Libuší Šafránkovou a žáci si ho procházeli sami 
s pomocí interaktivních tabletů. 

V Drážďanech jsme nejprve prošli galerií starých 
mistrů – Zwinger. Poté jsme na náměstí Neumarkt 
vystoupali po točitých schodech na vyhlídkovou 

plošinu barokního kostela Panny Marie, kde jsme 
se kochali pohledem na saskou metropoli. Zasta-
vili jsme se u nejdelší nástěnné fresky zobrazující 
průvod saských králů. 

Z Drážďan jsme se unavení a nadšení vrace-
li kolem šesté večer zpátky do Česka. Počasí nám 
více než přálo – slunečná obloha bez mraků lákala 
po celý den k focení. 
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Děkujeme CK Školní zájezdy z Brna za zorgani-
zování našeho podzimního zájezdu. 

Už po několikáté k nám 11. října zavítalo Diva-
délko z Hradce Králové a divadelní cestopis v Lido-
vém domě v podání pouhých dvou herců příjemně 
zpestřil jinak obyčejné školní dopoledne. 

S žáky devátého ročníku jsme se 20. října vy-
dali na přehlídku středních škol do Svitav. V areá-
lu multifunkčního centra Fabrika mělo své stánky 
několik desítek škol a žáci tak mohli během krátké 
doby získat informace o přijímacím řízení i studiu 
přímo od pedagogů a studentů daných škol. 

Deváťáci se 2. listopadu ještě zúčastnili akce 
TECHNOhrátky, která školáky Pardubického kraje 
seznamuje s nabídkou technických studijních obo-
rů. My jsme navštívili Integrovanou střední školu 
Moravská Třebová a soutěživou formou jsme si vy-
zkoušeli činnosti z oborů klempíř, zedník nebo k u-
chař. Akce žákům pomohla utvořit si zase o něco 
jasnější představu o studiu těchto oborů i násled-
ném uplatnění na trhu práce. Přejme jim, ať je je-
jich volba dalšího vzdělávání správná. 

Kravata, motýlek, večerní šaty – ve čtvrtek 
13. října se u nás konala první akce projektu Hrdá 
škola, kterou jsme si pro sebe nazvali „Gala den“. 
Oficiálně jde o mezinárodní recesistický Suit Up 
Day. Pro nás to znamenalo vyndat z šatníku slav-
nostní oblečení a přijít do školy takzvaně „v gala“, 
což každý pojal po svém. Součástí bylo i noblesní 
chování a pravidla etikety a slušného chování. 

Za zmínku stojí i podzimní jazykové soutěže 
na naší škole. Ve středu 19. října jeli vybraní žáci 
devátého ročníku na soutěž v angličtině na gym-
názium do Jevíčka. 

Přestože konkurence byla pro naši malou ško-
lu opravdu vysoká, většina našich žáků se umístila 
v první polovině hodnocených. 

Adventní čas roku 2022 už pomalu klepe 
na dveře. Vychutnejme si ho v klidu a pohodě 
a nenechme, aby zvítězil stres a všudypřítomný 
předvánoční shon. Příjemně strávený předvánoční 
čas přejí žáci a učitelé.

Mgr. Aneta Moravcová

mŠ u DVou sluníček

Čisté zoubky
V úterý 01.11.2022 po svačince za dětmi 

do školky přišla paní zubařka MUDr. Jana Illová. 
Nejprve se dětem představila. Poté si s nimi zača-
la povídat o tom, proč jsou zoubky důležité, co je 

pro ně zdravé a naopak škodlivé a jak je důležité, 
se o zoubky starat. Některé děti hádaly, jiné do-
kázaly na dané otázky odpovídat. Pak si prohlédly 
několik druhů kartáčků, které jsou vhodné a které 
zase špatné pro dětský chrup. Paní zubařka nás se-
známila s tím, jak správně si zoubky čistit a že se 
návštěvy u paní doktorky opravdu bát nemusí. 
Také se děti staly zubaři a zubařkami, procviči-
ly si, jak se spravují zoubky s využitím modelíny 
a formiček na zoubky. Beseda děti moc bavila, za-
pojily se všechny. Také byly překontrolovány kar-
táčky v umývárně. Závěrem děti předaly dárečky, 
dostaly od paní zubařky lízátka bez cukru a pas-
tu na zuby. 
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Děkujeme za poučnou besedu a budeme se tě-
šit zase příští rok.

Svatomartinský týden
Děti se v rámci svatomartinského týdne ihned 

v pondělí seznámily s touto tradicí. Starší děti si 
za pomoci krepového papíru, třpytek a různých 
ozdob vyrobily každý svého svatomartinského  
koníčka.

V úterý jsme pokračovali v dodržovaní tradic, 
patřících k tomuto svátku a vrhli jsme se do pečení 
svatomartinských rohlíčků. Děti se seznámily s po-
třebnými surovinami a pomáhaly s válením těsta 
a tvarováním rohlíčků, plněných marmeládou.

Středa patřila „Výpravné cestě za svatomartin-
skými podkovičkami“, kterou si pro děti připravil 
sám Svatý Martin. Cesta vedla Půlpecnem a děti 
měly za úkol hledat a sbírat skryté podkovičky, 
které si poté odnesly domů na památku. V cíli 
na ně čekali koníčci v ohradě a malá sladkost.

Během celého týdne se děti učily tématické 
básničky, písničky s doprovodem, zahrály si různé 
hry a vyzkoušely si plno zábavných úkolů.

Lesní zvířátka se představují  
– aneb beseda se znalcem přírody

Ve středu 16. 11. 2022 navštívil naši mateřskou 
školu pan Jan Datinský. Dětem jsem Honzu před-
stavila já, protože jsem chodívala na základní ško-
le do přírodovědného kroužku a do Skautu, které 
vedl. Vždy jsem měla ráda přírodu, jezdívali jsme 
na různé soutěže, akce, pomáhali sázet stromky, 
čistit lesy. Byl to pro mě příjemně strávený čas. 
Na základě této dobré zkušenosti jsem neváha-
la a požádala o besedu u nás ve školce, se kterou 
Honza souhlasil. Honza si s dětmi povídal o zvířát-
kách, která žijí u nás v lese, využíval k výkladu ob-
rázky, procvičoval názvy zvířátek i mláďátek. Mluvil 
s dětmi o potravě, která mají zvířátka ráda, která 
jim naopak škodí. Také měl ukázku parůžků a lebky 
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Začátek nového školního roku byl zaměřený 
na adaptaci nově přijatých dětí. Zvykání si na od-
loučení od rodičů a nové prostředí mateřské školy 
je velice důležité, náročné a u každého dítěte trvá 
jinak dlouho. Děti si však velice rychle našly nové 
kamarády a plnohodnotně se zapojily do dění 
v MŠ. Velké díky patří rodičům, kteří respektova-

li rady učitelek, v mnoha případech totiž odlouče-
ní nesly hůře maminky než děti. Ale není se čemu 
divit, nástup do školky je událost, jedna z velkých 
etap v životě všech dětí.

 Celý říjen se nesl v duchu podzimu – na pro-
cházkách jsme pozorovali měnící se přírodu a čin-
nosti lidí na zahradách, hráli jsme si v listí, sbírali 

malého srnce. Děti beseda bavila, aktivně se zapo-
jovaly do konverzace a odpovídaly na otázky.

Závěrem za všechny děti poděkoval Kajík a ob-
daroval Honzu dárečky. Děti na oplátku dostaly 
krásné krmítko, do kterého mohou sypat zrníčka 
pro ptáčky.

Děkujeme za velmi pěknou a poučnou besedu 
o zvířátkách a těšíme se na jaro, až si budeme po-
vídat o ptáčcích.

Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc 
přetrvala a úspěchy příštího roku ať předstihnou 
roky minulé, Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, 
klidu, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních 
a pracovních úspěchů Vám všem přejí zaměstnan-
ci Mateřské školy U Dvou sluníček.

Jarmila Homolková, ředitelka

co se uDálo V mŠ moraVská chrastoVá
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přírodniny. Povídali jsme si o podzimních plodech, 
hráli divadlo, vyráběli podzimní dekorace. Děti 
s rodiči nám do školky nosily jablka a hrušky, měli 
jsme tak denně přísun vitamínů navíc. Na závěr 
tématu o ovoci a zelenině zahrály paní učitelky, 
asistentky a paní školnice dětem divadlo. Byla to 
oblíbená pohádka O veliké řepě z našeho projek-
tu Paní učitelky hrají pohádky, který již několikrát 
děti překvapil, pobavil, ale i poučil. Pokud se i Vy 
chcete na videozáznam podívat, najdete ho na na-
šich webových stránkách www.msmorchrastova.
cz v sekci Novinky. Opět jsme začali navštěvovat 
sportovní halu při ZŠ, tentokrát již s novým ply-
šovým maskotem sokolíka Pepíka, který dohlíží 
na plnění pohybových dovedností předškolních 
dětí. Za zvládnutou aktivitu si děti nalepí nálep-
ku do svého sešitu, který si na konci školního roku 
odnesou domů.

Výlet do Banína
 V týdnu dýní se děly ve školce velké věci. V před-

ní části školní zahrady se objevila výstava malo-
vaných dýní. Děti s rodiči při příchodu do školky 
poznaly muchomůrky, pohádkové bytosti, zvířát-
ka, kuchaře s vařečkou, veselé i trochu strašidelné 
obličeje, nebo jen nejrůznější okrasné dýně všech 
možných tvarů, barev, velikostí a struktur. Ve čtvr-
tek 27. 10. jsme odjeli objednaným autobusem 
na výlet do Banína. Tam jsme si prohlédli místní 
vydařenou dýňovou výstavu, děti pojmenovávaly, 
co bylo z dýní vytvořeno. Poté jsme se pěšky vyda-
li do místního zemědělství k milému panu Dufko-
vi. Ten nás srdečně přijal, ukázal nám objekt a pro 
děti měl připraveno poznávání plodin. Společnými 
silami jsme vše poznali – brambory, řepu, různé 
druhy obilovin, řepku, slunečnicové semínko, mák, 
kmín. Třešničkou na dortu byla procházka na pole, 
kde děti směly podle libosti vytrhávat řepu. Všich-
ni se s nadšením zapojili, tahali a nosili řepy malé 

i veliké, pomáhali si navzájem tak, jak to bylo prá-
vě v pohádce O veliké řepě. To nadšení v očích 
dětí bylo nepopsatelné, pro nás, zaměstnance 
MŠ, to byla největší odměna. Po příjezdu do škol-
ky jsme se naobědvali, trochu si odpočali a odpo-
ledne nás čekala Podzimní slavnost s rodiči. Děti 
z obou tříd upekly dobroty z jablek, k dispozici byl 
mošt, jablečný čaj, pečená zelenina i marmeláda 
s chilli pro odvážlivce. Úžasní rodiče přinesli také 
spoustu výborného pohoštění v podobě buchet, 
muffinů, sušenek, zapečených toustů a mnoho 
dalšího. K zabavení všech byl připraven podzim-
ní fotokoutek, malování sádrových odlitků, dětmi 
oblíbené malování na obličej a opékání párků. Po-
časí se nad míru vydařilo a atmosféra byla velice 
přátelská. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme 
se na další společné akce.

Na svatého Martina
 V pátek 11. 11. nám sice Martin sníh nedovezl, 

ale přece jen se v naší školce zastavil. Navíc nám tu 
nechal velké překvapení. Již od státní silnice ved-
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ly bílé otisky podkov koně, ve vestibulu byla slav-
nostní výzdoba a vzkaz od Martina. Děti se mohly 
obléct do pláště, brnění a přilby, nasednout na dře-
věného koně, vzít si meč a nechat se vyfotit na pa-
mátku. Po dramatizaci příběhu o sv. Martinovi 
jsme na zahradě přivítali opravdového koně, kte-
rého jsme si mohli pohladit a svézt se na něm. Děti 
byly velmi odvážné, nikdo se nebál a z koňského 
hřbetu rozdávaly jen samé úsměvy. K obědu jsme 
měli stylově pečené kuře se zelím a knedlíkem. 
Každý dostal domů svatomartinský koláč a perník 
ve tvaru podkovičky nebo koníka. Dětem se snaží-

me zábavnou a hravou formou předávat poselství 
a význam krásných českých tradic. Tak, jak se sva-
tý Martin rozdělil se žebrákem o svůj plášť, tak se 
i my snažíme podporovat u dětí přátelské vztahy, 
slušné chování k lidem i k zemi, ve které žijeme, 
úctu k dospělému a ochotu pomoci potřebnému.

Po roce zas, nastává adventní čas. Proto Vám 
všem přejeme: užívejte si toto překrásné a kou-
zelné období se svými blízkými, obklopeni láskou, 
pohodou, pohádkami a smíchem.

Za celý kolektiv MŠ Tereza Fialová

Balvan 2022
Skauti z Brněnce uspořádali v měsíci říjnu dal-

ší ročník hudebního festivalu na téma folk a coun-
try s tradičním názvem BALVAN 2022. V Lidovém 
domě jsme přivítali folkovou zpěvačku Martinu Tr-
chovou a skupinu Jameki Brněnec. Výtěžek z akce 
byl věnován projektu hnutí Brontosauři v Himá-
laji, který podporuje stavbu školy v Malém Tibe-
tu v severní Indii. Program byl doplněn prezentací 

30. oDDíl skautů
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projektu a malým benefičním prodejem tibetských 
výrobků. Srdečně vás zveme na další ročník, který 
se uskuteční v sobotu 7. října příštího roku 2023.

Podzimní oddílovka skautů
Přespání na skautské chatě, večerní slavnostní 

oheň, vaření, hry …
Program, který chlapce vždy zaujme. Skauti  

z 30. oddílu Brněnec si užili další víkendovku 

na skautské základně. Ani chladné podzimní počasí 
je neodradilo. Při slavnostním ohni pod hvězdnou 
oblohou se vzpomínalo na letošní tábor, udělova-
ly se dekrety za dosažené výkony, nechyběla pís-

nička s kytarou. Část programu patřila skautské 
praxi prostřednictvím malé brigády na tábořišti. 
Výborný bramborový guláš našich vlčat byl tečkou 
za společně prožitým víkendem na Šifrově palouč-
ku. Kam půjdeme příště?

Muzlovská pouť 2022 
Mší svatou za český skauting začal program le-

tošního 13. ročníku Muzlovské poutě. Ke kapli 

sv. Františka Xaverského přilákalo opožděné babí 
léto téměř stovku poutníků, kterým se nabízel 
prodejní stánek a posezení, na děti čekaly soutě-
že a střelnice, od ohně zavoněly špekáčky. Díky far-
níkům z Banína, Březové a skautů z Brněnce, stále 

přetrvává tato tradice se vzpomínkou na bývalou 
vysídlenou obec Muzlov. Poděkování za podporu 
patří též městu Březová nad Svitavou.

Jan Datinský
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S prvním zvoněním nového školního roku se 
opět otevřely dveře naší klubovny a my se mohly 
vydat vstříc dobrodružstvím, zážitkům a společně 
stráveným chvílím. Pro nově vzniklou družinku Ze-

lená šestka to znamenalo především začátek jejich 
skautského života, poznávání se s ostatními člen-
kami družiny (i oddílu) a vůbec mnoho nového. 

V říjnu se družinka Brusinek vydala na (téměř) 
celodenní výlet, jehož cílem a vrcholem byl Koz-
lovský kopec. Kromě krásných výhledů si vychut-
naly také oběd vařený na ohni a podzimní přírodu. 
Tatáž sobota byla vyhrazena i pro Červenou šest-
ku, která vyrazila na průzkum okolí po známých 
i neznámých cestách. S pomocí mapy a právě na-
bytých znalostí zdárně dorazila do cíle.

Jako každoročně nám říjen nabídl celou řadu 
dalších akcí, kterých jsme se rády zúčastnily. Ať už 
to byl tradiční Brněnecký Megáč, Muzlovská pouť 
nebo společná víkendovka s třebovskými skauty 
o podzimních prázdninách. Krásné podzimní dny 
k pobytu venku přímo vybízely.

Klesající teplota, brzká stmívání a tak trochu 
strašidelná atmosféra k podzimu patří, stejně jako 
oddílový Halloween. V pátek 4. listopadu se v oko-
lí Brněnce potulovala skupina skládající se z čaro-
dějnic, netopýra, piráta, kostlivce a jiných příšerek. 
Celou halloweenskou schůzku děti provázely dopi-

sy od tajemného autora, z bezpečnostních důvodů 
bylo také nutné vyrobit si talisman proti zlým si-
lám, před nimiž je třeba mít se především v tuto 
roční dobu na pozoru.

Další tradiční akcí, kterou nelze opomenout, 
je bojovka v Moravské Třebové. Letos se nesla 
v duchu kouzelnickém, tajuplnou atmosféru ještě 
více umocnilo mlhavé počasí. Bojovky se zúčast-
nilo více než dvacet týmů, které se snažily získat 
ohnivý pohár. Zdá se, že ani po covidové pauze ne-
ztratila tato noční hra na oblíbenosti.

A co je ještě před námi? Konec kalendářního 
roku oslavíme vánočními družinovkami a v prv-
ním lednovém víkendu, tedy 6. - 8. 1., vyrazíme 
do ulic s tříkrálovými korunami. Už teď se těšíme! 

Eva Matějková

z činnosti skautek 29. oDDílu
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Noc divadel, evropský svátek divadla, připadá 
vždy na třetí sobotu v listopadu. I my jsme se letos 
19. listopadu připojili, což ostatně kromě dvou co-
vidových let děláme od roku 2015. Lidovém domě 
jsme přivítali divadelní soubor Vicena z Ústí nad 
Orlicí a divadelní soubor Temno z Týniště nad Or-
licí. Po delší době tak měli možnost u nás hostovat 
naši kolegové z jiných souborů, čímž navazujeme 
na tradiční vzájemnou výměnu štací. V nově zre-
konstruovaném velkém sále a za účasti milého 
publika jsme mohli prožít divadelní večer, sejít se 
a začít si opět zvykat, jak příjemné je vypnout te-
levizi a jít mezi lidi. To nám všem moc chybělo a 
doufáme, že není úplně pravda, že jsme chození 
na společenské akce odvykli.

Listopadové noci divadel jsme se nemohli sami 
aktivně zúčastnit, protože naše nastudování au-
torské hry Naše fabrika hrajeme venku. V Brněnci, 
v Půlpecnu, u obecního úřadu. Diváci se společ-
ně s herci přemisťují z místa na místo, aby shléd-
li úryvky z historie, která se v Brněnci promítla 
do bývalé textilní továrny. Procházíme s rodinou 
Lőw-Beerů, Oskarem Schindlerem a jinými posta-
vami historií a ukazujeme, na jak zvláštním a vý-
znamném místě vlastně žijeme. Vznik představení 
nebyl jednoduchý, přípravy trvaly přes čtyři roky a 
technické zázemí bylo finančně náročné. O to jsme 
spokojenější a vděční za ohlasy diváků. Byli zauja-

tí, pohlcení a pohnutí dojetím. Často neměli slov, 
aby hned popsali své pocity. Jde zcela jistě o ne-
všední zážitek, které toto představení přináší. Cítí-
me velkou satisfakci, protože přesně tak vnímáme 
genia loci továrny, kolem níž denně chodíme. Zá-
řijová premiéra byla velká událost, telefonicky nás 
pozdravil Daniel Lőw-Beer, vnuk továrníků, kteří 
textilní továrnu založili. Dále premiéru  navštívili 
zástupci krajského úřadu, starostka Rozhraní, sta-
rosta Březové nad Svitavou a Svitav, historici otec 
a syn Velešíkovi, podle jejichž knih a s jejichž od-
bornými konzultacemi scénář vznikal. Po premi-
éře z nás spadl první strach a pochopili jsme, že 
jsme udělali dobrou věc. Dojmy z představení se 
roznesli osobním zprostředkováním, což je vždy 
nejlepší reklama, někteří diváci přišli znovu. Říj-
nové reprízy byly vyprodané. Věříme, že příští rok 
na představení přivítáme nové i opětovné diváky. 
Hrát budeme zase na jaře a na podzim. Všechny 
informace k představení najdete na www.nase-
fabrika.cz

Užijte si klidné vánoční svátky. Ať najdete čas 
na posezení, svíčky, povídání a pohádky. Do roku 
2023 přejeme zdraví, radost, štěstí a odvahu si za 
zdravím, radostí a štěstím jít. A samozřejmě krás-
né divadelní zážitky! S naším souborem, i v jiných 
divadlech.

Za DS E. Vojana Kristýna Pavlasová

DiVaDelní soubor e. Vojana

termíny DiVaDelních akcí prVní části roku 2023
28. ledna 2023 Divadelní bál

14.-16. dubna 2023 sněhový brněnec, krajská divadelní přehlídka
11.-14. května 2023 reprízy naše fabrika
15.-18. června 2023 reprízy naše fabrika
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SPORTÍK
S příchodem nového školního roku byl v hale 

základní školy zahájen další ročník volnočasového 
pohybového kroužku Sportík. Díky velkému zájmu 
dětí byla kapacita kroužku velice rychle naplněna. 
V současné době máme v evidenci 27 dětí v roz-
mezí 1. - 6. třídy. 

Ty, které se přihlásily později, jsme byli nuceni 
bohužel posunout do řad náhradníků.

I pro letošní rok jsme pro děti připravili mnoho 
sportovních aktivit a zážitků, při kterých se děti učí 
rozvíjet své pohybové dovednosti, učí se základům 
míčových her. Ve Sportíku učíme děti vzájemné 
spolupráci, dbáme také na dodržování fair play.

Velkou radost máme nejen z nově příchozích, 
ale také z dětí, které do Sportíku chodí od jeho po-
čátku a vidíme jejich pokroky ve všech zmíněných 
dovednostech.

Novinkou letošního roku jsou oddílové dre-
sy, které jsme nechali vyrobit pro každého ma-
lého sportovce s číslem dle jeho přání. Věříme, 
že jim to přinese o to větší radost z pohybu nejen 
ve Sportíku.

Mgr. Marcela Popelková 
vedoucí volno-časového kroužku Sportík

VOLEJBALOVÝ ODDÍL 
V areálu sportovního hřiště za školou v Brněn-

ci se konal 20. 8. 2022 již 10. ročník volejbalové-
ho turnaje O pohár starosty, který je každoročně 
součástí Dnů obce Brněnec. Turnaje se zúčastni-
lo 5 družstev. Na 5. místě skončilo družstvo „An-
tik“ ze Svitav, na 4. místě pak družstvo „TJ Jiskra  
Brněnec“ A, 3. místo vybojovali „Kadeti Letovi-
ce“, 2. místo obsadilo družstvo z Brna „Za 5 dva-
náct Brno“ a turnaj vyhrálo družstvo „TJ Jiskra  
Brněnec A“. 

K tréninkům využívají naši volejbalisti halu 
při základní škole 2x týdně, během pozdního 
jara, léta a brzkého podzimu pak antukový kurt  
v Brněnci. 

TURISTICKÝ ODDÍL TJ Jiskra Brněnec
Exkurze na elektrárnu Dlouhé stráně
V sobotu 17. 9. 2022 jsme podnikli výpravu 

na elektrárnu Dlouhé stráně, spojenou spojenou 
s lehkým pohybem. Autobusem jsme se dopravi-
li do Koutů nad Desnou, kde jsme se setkali s prů-
vodcem, který se nám věnoval asi 3 hod a poutavě 
hovořil o stavbě a činnosti elektrárny. Po prohlídce 
dolní nádrže jsme vyjeli na horní nádrž. Zde nám 
však výhled na Jeseníky znepříjemnila hustá 
mlha. Cestu zpět do Koutů zvolil každý podle své 
zdatnosti. Někteří jeli autobusem. Skupina od-
vážlivců pak těchto 17 km sjela na koloběžkách. 
Další pokračovali pěšky na Medvědí horu a zpět 
do Koutů. Někteří členové se svezli do Koutů la-
novkou. V tamní restauraci jsme se pak všichni 
příjemně občerstvili a autobusem se vydali na ces-
tu k domovu. Na zpáteční cestě jsme se zastavili 
ve Studené loučce, kde jsme nakoupili věhlasné 
olomoucké syrečky. Výpravy se zúčastnilo 34 do-
spělých a 4 děti do 15-ti let. 

Ondřej Kozák, vedoucí turistického oddílu

tj jiskra brněnec
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BRNěNECKÝ MEgáČ
23. 10. 2022 uspořádala TJ Jiskra Brněnec ve 

spolupráci se Svazem skautů a skautek Brněnec 
již 22. ročník „Brněneckého Megáče“. Letos zá-
vod běželo 61 závodníků. Trať 5.500 metrů dlou-
há s převýšením 158 metrů tradičně vede terénem 
na „Padělkách“ směrem na Chrastavec a zpět. 
Start i cíl je ve sportovním areálu hřiště v Brněn-
ci. I přes náročnost terénu doběhli všichni zdárně 
do cíle. Díky sponzorům byli závodníci každé kate-
gorie na prvních třech místech odměněni hodnot-
nými cenami. O dobré úrovni závodu svědčí i fakt, 
že se ho pravidelně účastní i závodníci ze široké-
ho okolí.

Součástí „Brněneckého Megáče“ je také již 4. ro-

kem závod pro malé děti „Megáček“. Tato trať je 
obzvlášť pečlivě vyznačena, aby se děti dobře ori-
entovaly. Předškoláci běží většinou sami, men-
ší děti třeba i v doprovodu dospěláka, ale všichni 
se sportovním nadšením. Letos se na trať dlouhou 
450 metrů vydalo 5 závodníků, z nichž nejmladší 
měla jen cca 2 roky. Všichni malí závodníci byli od-
měněni pěknými cenami.

MALá KOPANá
Členové oddílu MALÁ KOPANÁ bojují v 5. lize 

Malé kopané Blanenska o postup do 4. ligy. Pře-
jeme jim hodně sportovního štěstí.

Mgr. Alena Popelková
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Úspěchy klubu plastikoVých moDelářů brněnec  
V moDelářské sezóně 2022

S pomalu se blížícím koncem roku, přichází i čas 
zhodnocení úspěchů či neúspěchů.

Pro náš modelářský klub to byl opět rok ve-
lice úspěšný. Znovu se podařilo po roční pau-
ze způsobené COVID-em uspořádat již 42. ročník 
tradiční soutěže, kde byl úspěšný nejen „náš“ 
Pepa Dudycha, ale i místní nadějný junior Jarda  
“Jarýsek“ Neudert.

I v dalších měsících se poštěstilo našim čle-
nům na různých soutěžích a výstavách nejen  
v České republice.

Mezi nejúspěšnější však bezesporu patří sta-
vitel lodí a ponorek měřítka 1/350  Petr Vodička, 
který se nebojí vyrazit i za hranice. V Polské Oleš-
nici získal 1 zlatou,2 stříbrné a 2 bronzové medai-
le. Následovala Maďarská Mošoň která mu vynesla 
3 zlaté medaile.

Vrcholem modelářské sezóny je vždy zářijové 
MČR v plastikovém modelářství. Letos Petr obsadil 
2. místo v lodích a 2. místo v ponorkách. V mode-
lářském světě existuje i samostatná odbornost pro 

stavitele lodí a ponorek, proto se vydal Petr na MČR 
plavidel do Karlových Varů. Tady potvrdil své kvali-
ty a získal 1 zlatou a 3 stříbrné medaile. Potvrdil 
tím svoji nominaci na MS plastikového modelář-
ství v Anglickém Telfordu - k tomu se ještě pozdě-
ji vrátím.

V září proběhla další velká modelářská akce, 
a to E-day, kterou letos uspořádala Obrnická firma 
EDUARD model acessories na tankodromu v Mi-
lovicích. Naše klubová prezentace zde vzbudila 
zasloužený zájem. I zde se zadařilo, dvě ocenění 
získal Pavel Behenský a tři Petr Vodička.

Závěr modelářské sezóny pro náš klub patří ak-
cím v Žamberku a České Třebové. Tady sklízel úspě-
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chy své poctivé práce a umu hlavně Pavel Behenský 
– dvě a čtyři ocenění.

Možná by se zdálo, že KPM Brněnec jsou pouze 
Behenský, Vodička nebo Dudycha, ale nedejte se 
zmást. Hlavní postavou je Jiří Zelený, bez kterého 
by klub nebyl, jež objezdil s ostatními členy většinu 
soutěží a výstav a ve svém věku stále zatápí v sou-
těžních kláních svými modely mnohem mladším 
modelářům. My ostatní se mu snažíme sekundo-
vat a vzájemnou motivací se podporujeme k lep-
ším výkonům.

Nyní je čas ke slíbenému návratu na MS v Tel-
fordu. Petr Vodička zde získal 1 zlatou, 3 stříbrné, 
1 bronzovou a 3 další ocenění. Za to mu patří ob-
rovská gratulace.

Chtěl bych tímto poděkovat vedení obce Brně-
nec za podporu naší činnosti, bez které by nešlo 
pořádat tradiční březnovou soutěž, členům klubu 
za jejich práci, kterou reprezentují na soutěžích ne-
jen sebe, ale hlavně KPM Brněnec a obec Brněnec.

Přeji všem krásný, klidný čas adventu, pod stro-
mečkem spoustu krásných dárků a v roce 2023 
hlavně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.

Za KPM Brněnec Roman Pavlů, místopředseda
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Už poměrně dlouhou dobu probíhá v naší obci, 
přibližně 1krát měsíčně služba pro obyvatele ro-
dinných domů, svoz tříděného odpadu v igelito-
vých pytlích. Tento způsob se nám časem osvědčil, 
a proto v něm budeme pokračovat i v dalším ob-
dobí. Kdo se ještě nezapojil, má možnost si prv-
ní sadu pytlů – žluté na plast a modré na papír 
– vyzvednout na sběrném dvoře a pak mu bude 
výměnou za připravený naplněný pytel při svo-
zu zanechán na místě nový. Změnou od příští-
ho roku bude, že už nebudeme hlásit rozhlasem 
a zasílat sms zprávy o plánovaném svozu. Platit 

budou termíny na celý příští rok, které si pozna-
menejte do svého kalendáře a k nahlédnutí budou  
na www.obec.brnenec.cz – o obci – sběrný dvůr. 

Svozové dny v roce 2023 
6. 1., 3. 2., 3. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7., 

4. 8., 1. 9., 13. 10., 10. 11. a 8. 12.

V případě jakékoliv změny v termínu svozu bu-
dete informováni rozhlasem a sms zprávou.

Gabriela Ondráčková

kalenDář sVozu pytloVaného tříDěného oDpaDu  
oD roDinných Domů
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18. 12., 17.00 hod. Koncert cimbálové muziKy ze znojma v kostelíčku  
(tentokrát v neděli) – Obec Brněnec

30. 12., 13.30 hod. PředsilvestrovsKý výstuP na PadělKu – TJ Jiskra Brněnec

28. 1. divadelní bál – DS E. Vojana

18. 2. HasičsKý Ples – SDH Moravská Chrastová

26. 2. dětsKý Karneval – Obec Brněnec (KŠSK)

11. 3. soutěž PlastiKovýcH modelářů – KPM Brněnec

25. 3. výstava vín – Obec Brněnec (KŠSK) 

Změna některých termínů vyhrazena.
poDrobné informace na plakátech

kalenDář akcí


