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Pamětní   kniha    obce   B r n ě n e c,      rok   2013 
=========================================== 
 
Statistika obce k 1.lednu 2013  
-------------------------------------- 
K 1.lednu je v naší obci trvale hlášeno 1 323 občanů.                  
 V loňském roce se narodilo 14 dětí, 16 občanů zemřelo, 36 
občanů se přistěhovalo a 69 odstěhovalo. Výsledkem tedy je 
úbytek 35 obyvatel . 
 
O obci 
-------- 
 Obec Brněnec leží na 49°37´ sš a 16°31´vd, dělí se na 
místní části Moravská Chrastová, Chrastová Lhota, Podlesí a 
Brněnec. Jako místní označení se používá názvů Padělka, V 
domkách, Mariánské údolí, Sibiř, Manžursko, Kamerun, Mírov, 
Drahošov, Hradčany, Zlámanice, U obrázku, Knížecí les, 
Obecní les, Bílá hora, Vysoká stráň, Padělky a Pod lipami. 
 Z lidových zvyků se nepravidelně dodržují Tříkrálová 
koleda, plesová sezona, ostatky, velikonoční hrkání, velikonoční 
pomlázka, pálení čarodějnic, májová odpoledne, letní karnevaly, 
drakiáda, památka zesnulých, mikulášská nadílka, adventní 
setkání, Sněhový Brněnec a předvánoční koncert. 
 
Stav společnosti 
-------------------- 
 1.ledna vystoupil ve všech sdělovacích prostředcích se svým 
tradičním projevem president republiky Václav Klaus. Jeho 
projev byl jiný především tím, že byl posledním v jeho druhém 
funkčním období. Obsahově se nelišil od těch předcházejících. V 
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závěru však připomněl 20 výročí vzniku naší samostatné České 
republiky a při této příležitosti se rozhodl udělit širokou 
amnestii, která bude znamenat propuštění 6 401 vězňů. Druhá 
část dokumentu však bude znamenat zastavení stíhání 372 
případů, jejichž délka vyšetřování přesáhla dobu 8 let. V praxi 
to znamená, že ti co si nakradli po privatizaci a úspěšně 
protahovali délku vyšetřování svých trestných činů budou 
amnestováni a očištěni. Poškození občané a stát se tak náhrady 
škody nikdy nedočkají. I tak v našich věznicích, které mají 
kapacitu 20 800 míst ještě zůstává 16 330 odsouzených 
 

 Vstup společnosti do tohoto roku byl znovu 
poznamenán zvýšením všech cen v důsledku zvýšení DPH na 15 
a 21 %. Důchody byly valorizovány v průměru o 137,-Kč a 
průměrný starobní důchod tak dosáhl 10 913,-Kč.  K 30. červnu 
činila průměrná mzda 24 953,-Kč. Reálná mzda poklesla o 0,3 
%.  1 litr mléka stojí 17,- Kč, autobusová jízdenka do Svitav 
26,- Kč  a vlaková zpáteční do Brna stojí 117,-Kč  V lednu bylo 
v České republice 585 809 nezaměstnaných, což je historicky 
nejvyšší počet přesahující 10 % práce schopného obyvatelstva. 
Na 1 volné místo tak je 16 uchazečů. Uvedená fakta mají za 
následek další rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. 

 
 Ve dnech 11. a 12. ledna proběhlo první kolo historicky 
první přímé volby hlavy státu. Celostátně se této volby 
zúčastnilo 61,3 % voličů. O tuto funkci se ucházelo 9 kandidátů 
a v naší obci získali následující počet hlasů: 
Miloš Zeman               207 
Jiří Dienstbir               146 
Jan Fischer                  113 
Karel Schwarzenberg    66 
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Vladimír Franc             53 
Zuzana Roithová         32 
Taťana Fischerová       28 
Jana Bobošíková         19 
Přemysl Sobotka          17 
     

Ze zapsaných 1 110 voličů se voleb v obci zúčastnilo  
682 voličů. V rámci republiky do druhého kola postoupili Miloš 
Zeman se ziskem 24,21 %  a Karel Schwarzenberg se ziskem 
23,40 % hlasů. Druhé kolo se konalo ve dnech 25-26.ledna.  
Zúčastněných 59,1 % oprávněných voličů dalo 54,8% ve 
prospěch Miloše Zemana, 45,19 % získal Karel Schwarzenberg. 
V naší obci získal Zeman 467 hlasů a Schwarzenberg 180 hlasů. 
Nový prezident bude mít plat 186 000,- + náhrady 173 000,- Kč 
měsíčně a své funkce se ujme 8. března inauguračním projevem. 
  
 Po nástupu Miloše Zemana do funkce dochází  k 
rozdílným pohledům mezi ním a vládou na prezidentské 
kompetence. 
 
 13. června 5 minut po půlnoci vstoupilo na úřad vlády 
ozbrojené policejní komando, které zajistilo vybrané dokumenty 
a následně zatklo 7 osob. Celé akce se zúčastnilo více jak 400 
maskovaných policistů. Veřejnost neví co se děje. Následující den 
vystoupil v Parlamentu předseda vlády a celou věc 
bagatelizoval. O své demisi odmítl uvažovat. Následně však 
nabraly věci rychlý spád, musel podat demisi svou i celé vlády, ta 
se však svých funkcí drží zuby nehty. Do věci se vložil prezident 
a 25.6. jmenoval pana Jiřího Rusnoka novým předsedou „Vlády 
odborníků“. 10. července pak jmenoval členy nové vlády, která 
by měla zemi vést do předčasných parlamentních voleb.  
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      Ty se pak uskutečnily ve dnech 25. – 26. října. O poslanecký 
mandát se ve 23 politických stranách a hnutích ucházelo 5 092 
kandidátů. Ziskem více jak 5% se do parlamentu dostala ČSSD 
20,45%, ANO  18,65% , KSČM 14,91%,  TOP 09  11,99%, 
ODS 7,72%, Úsvit 6,88% a KDU-ČSL  6,78%. Okamžitě po 
vyhlášení výsledků voleb se pokusila skupina funkcionářů ČSSD 
o vnitrostranický puč. Tímto došlo ke značným potížím při 
povolebním vyjednávání.  Svoje zájmy začal upřednostňovat i 
prezident  a  tak  nemáme zákonnou vládu ani na Silvestra. 
 
Život obce 
--------------  
 Letošní obecní rozpočet je konstruován jako přebytkový. 
Plánované příjmy jsou ve výši 20 850 000,- Kč a plánované 
výdaje 20 350 000,-Kč. Rozpočtová rezerva činí 500 000,-Kč. 
 25. února se konalo setkání představitelů obce a 
funkcionářů sboru dobrovolných hasičů se zástupcem 
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru plk. ing. 
Luďkem Prudilem, našim rodákem. Byly projednány podmínky 
přesunu hasičského auta „Citroen“ na restaurační opravu a jeho 
následné vystavení v hasičském muzeu ve Zbirohu.  Písemná 
dohoda upravuje způsob financování opravy  vozidla i následné 
vlastnické právo obce k tomuto vozu. K realizaci této dohody 
však do konce roku nedošlo. 
 
 20. března se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva obce. 
Starosta mimo běžného programu seznámil přítomné se záměry 
zastupitelstva pro letošní rok.  
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Jedná se především o: 
- vybudování cyklostezky přes Podlesí  (celkový třímilionový 
náklad bude kryt z dotací ze Státního fondu dopravy, MAS 
Svitava a vlastních zdrojů obce) 
- dokončení druhé  etapy výstavby školního hřiště v hodnotě asi  
  2 100 000,- Kč, které bude předáno do užíváni 23. června 
- dovybavení dětského hřiště u OÚ 
- provést zateplení a rekonstrukci OÚ za 5 mil. Kč s dotací od 
   ŽP 
- provést celkovou rekonstrukci cesty na Sibiř v ceně 1,75 mil.Kč 
- doplnit výbavení obce o malotraktor a další techniku (1 mil.Kč) 
- dokončit změnu Územního plánu rozvoje obce                
- zabezpečit konání slavnosti „Dne obce Brněnec“(starosta  obce 
ustanovil přípravnou komisi pro organizování                                    
„Dne obce“, který se uskuteční 31.srpna. Zároveň  byl schválen  
předběžný program oslav). 
       
 Koncem dubna byla v obci dokončena výměna 
protihlukových plastových oken, která byla hrazena 
z prostředků ŘSD Pardubice. Odborným akustikem bylo 
vytypováno k výměně  491 prvků .  Po osobním jednání se všemi 
majiteli   objektů ,pak byla výměna 91 prvků z jejich strany 
odmítnuta, nebo vyňata.  V konečné fázi bylo vyměněno 400 
prvků. Dalších 65 prvků si majitelé objektů nechali vyměnit na 
vlastní náklady. Montážní práce prováděl autorizovaný 
prodejce z Trutnova pan David Číhala, který však neměl 
dostatek zkušeností. Dosud nebyly majitelům předány žádné 
protokoly ani záruční podmínky. Celkové skutečné náklady  
nebyly rovněž zveřejněny. Můžeme  jen  odhadovat,  že  si  
vyžádaly  částku přibližně  5 mil. korun. Faktem však  je, že 
instalovaná okna jsou prvotřídní kvality  a plní svůj účel. 
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 18.června se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva obce.    
Program jednání obsahoval : 
-zprávy o plnění úkolů z minulého zastupitelstva, kontrolního 
 výboru, finančního výboru závěrečné účty obce i Mikroregionu 
-Územní plán obce, záměr prodeje obecního majetku 
-příprava oslav obecních výročí 
-různé  
 23.června se konalo slavnostní otevření školního hřiště 
v Brněnci. Po úvodním projevu starosty, který poděkoval všem, 
kdo se o jeho vybudování zasloužili, vystoupily obě MŠ a 
skupina mažoretek pod vedením Renaty Polčíkové. Toto 
zařízení umožňuje  hrát volejbalové turnaje na 3 hřištích. Dále 
obsahuje 2 tenisové kurty, 60 metrovou běžeckou dráhu, hřiště 
pro malou kopanou, kurt pro košíkovou, dráhu a doskočiště pro 
skok daleký a vysoký. Výstavba tohoto zařízení si mimo 
pracovního nasazení a pomoci sponzorů vyžádala i finanční 
prostředky v celkové  výši XX z toho byla dotace od MAS 
475 000 Kč. Akce byla o to úspěšnější, že se jí na úvod 
zúčastnilo více jak 250 dětí a rodičů. Někteří z nich se zapojili  
do rodinných sportovních soutěží.  Věříme, že se toto sportoviště 
stane líhní sportovních talentů a místem rekreačního pohybu. 
 
 V těchto dnech naši obec nezvykle často navštěvují  různí 
novináři a televizní štáby. Předmětem jejich zájmů jsou 
především informace týkající se bývalého „Schindlerova tábora“. 
25 a 26.7. pak byly v televizi vysílány některé postřehy z jejich 
návštěv. Plánované vybudování muzea židovského 
koncentračního tábora je zásadním způsobem podmíněna 
vyřešením majetkových záležitosti kolem areálu Vitky. 
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 8.srpna se u nás zastavil na své běžecké cestě z Ostravy do 
Prahy náš europoslanec Edvard Kožušník.  V krátké přátelské 
besedě několika přítomným vysvětlil problematiku evropské 
spolupráce, její přednosti i úskalí  a zodpověděl několik dotazů. 
 
 Ve dnech 30.8. – 1.9. proběhly u příležitosti šesti 
významných výroči „Dny obce Brněnec“. Jednalo se především o: 
690.  výročí první zmínky o Mororavské Chrastové  
500.  výročí první zmínky o Chrastové Lhotě 
200. výročí zahájení stavby hotelu  „Zyrl“ 
160. výročí od zahájení výroby  v Baderové továrně a 20 let 
       firmy Silk § Progres 
130. výročí od zahájení výuky ve škole v Brněnci  
 75. výročí osvobození ČS armádou od „svitavských ordnerů“. 
 
 
Program oslav 
------------------- 
- pěvecký koncert v evangelickém kostelíčku 
- pietní akt u pomníku padlých 
- dobová rekonstrukce přepadení Lidového domu ordnery, beseda 
- výstava obrazů místních autorů 
- výstava fotografií a leteckých modelářů 
- hudební odpoledne v Chrastové Lhotě  
- sportovní odpoledne  na školním hřišti, aerobik, sport 
- vystoupení skupiny „Michala Hrůzy“, atrakce, ohňostroj pod  
  komínem 
- mše svatá v kapličce 
- otevření všech obecních budov pro veřejnost 
- součástí oslav bylo i vydání pamětní brožury k historii obce.  



8 

 

Tu velmi úspěšně zpracoval Miroslav Blaška, ilustracemi doplnil 
Mgr. Milan Kocmánek a zdařile graficky upravila paní Ivana 
Chalabalová Megová 
 
 Za přispění pěkného počasí se celá akce vydařila. Ukázku 
přepadení Lidového domu ordnery předvedly:  Četnická pátrací 
stanice Pardubice,  Klub vojenské historie I. praporu SOS 
Třebechovice a Vojenský historický muzejní spolek Trutnov . 
Průvodním slovem velmi zasvěceně provázel pan Bedřich 
Škraňka.   Celkem se oslav zúčastnilo  více jak 550 občanů a 
dětí. Kritiku si však zaslouží malá osobní účast zastupitelů 
obce. 
 
 30. září proběhlo za účasti zastupitelů a 16 občanů jejich 
veřejné zasedání. Na programu jednání byly informace o záměru 
změnit věřitele ve vztahu k VHOS,  plánovaném nákupu Lesní 
techniky,  Hasičského vozidla, oprav okolí kapličky, cesty na 
Sibiř a přes Podlesí 
 
        V říjnu obecní úřad zakoupil víceúčelový traktor  
s příslušenstvím pro potřebu úklidu obce za caa 580 000,-Kč. 
Pro potřeby hasičské výjezdové jednotky bylo zakoupeno  
9 místné vozidlo zn. Renault za 512 000,.Kč. Vozidlo však není 
vybaveno hasičskou výstrojí, proto bude nutné  snížit počty 
sedadel, upravit a dovybavit potřebnou technikou. Vysloužilé 
vozidlo zn. Ford bude  nabídnuto k prodeji. 
   2. října proběhlo výběrové řízení na zateplení a opravu 
budovy OÚ.  Plánovaná oprava si vyžádá celkem částku asi 5 
mil. Z toho příspěvek z FŽP bude činit 3,5 mil. Výběrovou 
komisi ve složení Kašpar, Kozáková, Opršalová a Blaška 
doplnil pan ing Petr Jirkův. 
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O provedení díla projevily zájem: 
1/ Penta sro.Zámecká 3 Jabloné v Podještědí,  5 082 841,-Kč 
2/ Tomáš Bartelt, Stavitelství Brněnec             5 934 782,-Kč 
3/ K-OKNA sro. Jablonec nad Nisou               4 219 968,-Kč 
4/ ing.Alexa Martin, Bělá n.Svit.                     5 157 484,-Kč 
 Pro realizaci díla byl vybrán zájemce č.3, který práce 
zahájil již 11.října se závazkem jejich ukončení do konce roku. 
     Ve stejnou dobu došlo i k zahájení oprav cesty na Podlesí a 
cesty na Sibiř. 
 
      V předčasných parlamentních volbách konaných 25.-26.října  
se ze 1 096 oprávněných voličů dostavilo k urnám 654, což je 
59,67 %  a svoje hlasy rozdělili následovně: 
ČSSD                       170        ODS                            25 
KSČM                     148                TOP 09                       23                  
ANO                       122                 Zemanovci                 11 
Úsvit                        55                 Piráti                         10                  
KDU-ČSL               37                 Zelení                           7 
 
 
Kulturní, společenský a spolkový život 
------------------------------------------------ 
 V sobotu 5.ledna zahájili místní skauti  tradiční  
„Tříkrálovou sbírku“ a pro potřebu charity získali 15 246,-Kč.  
 19.ledna se konal tradiční Myslivecký ples, k tanci i 
poslechu účastníkům zahrál orchestr ABC ze Svitav. Tento ples 
je proslulý svoji bohatou tombolou ve které bylo tentokrát 
taženo více jak 200  cen. 
 Plesová sezona pokračovala 2.února   Divadelním bálem a  
ukončena byla 23.února Hasičským plesem. 
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 TJ Jiskra Brněnec uspořádala ve dnech 8 – 15.března již 
12. ročník lyžařského zájezdu do známého italského centra 
Ponte di Legno. 65 účastníků bylo opět spokojeno s nádherným 
počasím, kvalitní sněhovou pokrývkou, upravenými sjezdovkami 
a bezvadným ubytováním za velmi nízkou cenu 8 900,-Kč. 
 16.března konala místní organizace plastikových modelářů 
v Lidovém domě již 36 ročník soutěže  modelářů letecké a 
vojenské techniky spojenou s přednáškou na leteckou tématiku. 
Je velmi potěšitelné, že je tato organizace stále aktivní a její 
členská základna /17 čl./ je stabilizovaná. 
 6.dubna uspořádala kulturní komise historicky první 
Výstavu vín s koštem. 221 vzorků vína bylo dovezeno z okolí 
Zaječí na Břeclavsku. K příjemné pohodě zahrála i dívčí 
cimbálová muzika Dyjavánek s primáškou Nelou Horákovou. 
Zájem občanů však byl malý, přesto ti, kteří přišli , odcházeli 
spokojeni a ocenili odvedenou práci obětavých organizátorů. 
 
 Ve dnech 19 - 21.dubna  uspořádal  místní Divadelní 
soubor Eduarda Vojana již 10. ročník divadelní přehlídky 
venkovských divadel  Pardubického kraje „Sněhový Brněnec“. 
Na přehlídce  předvedlo svoje vynikající výkony  7 soutěžních a 
1 mimosoutěžní soubor . 
 1.května navštívil naší obec cirkus Pacifik se svým 
zvěřincem. Návštěvníci mohli vidět 130 kilového bílého hada a 5 
metrů dlouhou a 96 kg vážící Anacondu. 
 5.května zorganizovali místní skauti u evan.kostelíčka 
„Májové odpoledne“. Asi 180 přítomných dětí a rodičů shlédlo 
vystoupení smíšeného pěveckého sboru z Letovic, vystoupení 
mažoretek a ukázky výcviku psů. Čistý výtěžek dosáhl přes 
8 000,-Kč a byl věnován na opravu ev.kostelíčka. Celé akci přálo 
i mimořádně hezké počasí. 
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 29.června se „Pod komínem“ konal již  14. Brněnecfest. 
1 340 platícím účastníkům zahrálo 19 hudebních skupin. 
Potěšitelné je, že nedošlo k žádným výstřelkům, které jsou na 
setkáních tak velké skupiny  mladých časté. 
 27.července se  v Chrastové Lhotě konalo společenské 
setkání při příležitosti svátku patronky  „sv.Anny „a 
pětisetletého  výročí první zmínky o této osadě v Olomouckém  
archivu. Setkání se zúčastnilo více jak 80 návštěvníků, kterým 
k tanci i poslechu zahrála skupina Klimek – Mlejnek. 
 10. srpna se pak tamtéž uskutečnilo 20 setkání  „Lhot“, 
které je tradičně pojaté jako  „Setkání vícekol“.  Tentokrát přijelo 
32 účastníků, kteří si užili pěkné počasí, příjemnou atmosféru 
s taneční zábavou. 
 Je potěšitelné, že se v tak malém počtu obyvatel nalezla 
skupinka aktivistů, kteří věnují svůj volný čas věcem veřejným. 
Poděkování si zaslouží zejména pánové Bednář a Pařil. 
 19. října uspořádala TJ Jiskra a svaz skautů  13. ročník  
krosového běhu  „Brněnecký Megáč“. Běhu se zúčastnilo 
rekordních 66 startujících. Večer pak následoval v Lidovém 
domě „Country bál“. 
 10.listopadu  uspořádala kulturní komise a svaz skautů 
vzpomínkovou besedu k 75. výročí přepadení obce svitavskými 
ordnery. O tomto přepadení zasvěceně hovořili  a promítali  
obrazový doprovod paní PhDr. Jitka Gruntová a Bedřich 
Škraňka.  48 přítomných vyslechlo velmi zajímavé informace 
lektorů, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. 
Posluchači  celou akci hodnotili velmi pozitivně. 
 17.listopadu se uskutečnil na počest 24. výročí pádu 
komunismu lampionový průvod  z Brněnce ke „Skautské lípě“. 
Vzpomínkové projevy  k 120 přítomným občanů  přednesli pan 
starosta a vedoucí dívčího skautského oddílu paní Mgr.Alena 
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Opršalová. Ve svých projevech zmínili události r. 1989 i smrt 
studenta Jana Opletala v r. 1939. I toto setkání se vydařilo a 
bylo zakončeno Československou hymnou. 
 Ve dnech 22. – 23. listopadu se konal v LD předvánoční  
„Jarmark“.  19 prodejců a 1 hrnčíř zde předváděli svoje výrobky 
s vánoční tématikou.  Sobotní odpoledne bylo obohaceno i o 
kulturní náplň. Svoje pěvecké nadání předvedly Anička 
Pražanová a 18 členný  smíšený pěvecký sbor „Červánek“ ze 
Svitav. Zvláště působivý byl jejich repertoár složený ze skladeb 
Jaroslava Ježka.  Za oba dny se přišlo podívat 445 velmi 
spokojených návštěvníků . Na dobrovolném vstupném bylo 
vybráno 5 897,- Kč, které budou po odečtení nákladů věnovány 
na opravu střechy evangelického kostelíčka. 
 29.-30. listopadu sehráli místní divadelníci derniéru hry 
„Světáci“ a 13.12 . hru „Dobře rozehraná partie“. 
 6.12. se konalo v Lidovém domě již tradiční setkání 
důchodců. Kulturní program  předvedli umělci z Hradce 
Králové. Poté následovalo občerstvení a volná zábava. 
 7.12. se konala valná hromada místní organizace SDH. 
Přítomno bylo celkem 29 členů, 5 funkcionářů a 2 hosté.            
Z podané zprávy o činnosti vyplynulo, že  je evidováno celkem 
58 členů, z toho 21 mladých, kteří jsou zapojeni v okresních  a 
okrskových soutěžích. Průběžně jim patří velmi pěkné 6 místo. 
Organizace je aktivní  i po stránce společenské.  Vedle tradičního  
plesu uspořádala dětský den. Dále pro 28 dětí z okrsku letní 
tábor, podílela se na oslavách obce a v říjnu uspořádala již 4 
ročník „Drakiády“. Ze zprávy o hospodaření vyplynula 
potěšitelná skutečnost, jejich rozpočet je vyrovnaný. Pro řadu 
občanů však je nesrozumitelná jakási dvojkolejnost výjezdové  
„skupiny“ a těch ostatních. 
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 14.prosince uspořádala kulturní komise a svaz skautů 
„Cestovatelský večer“. O své zážitky  z cesty po Bajkalu a okolí  
se s námi podělil  cestovatel pan Patrik Faust Minář. Celá akce 
byla doplněna i výstavkou  velmi zajímavých uměleckých děl 
pana Josefa Škaroupky. 
 21.prosince se již posedmé uskutečnil v evangelickém 
kostele „Vánoční koncert“ cimbálové muziky Antonína Stehlíka 
ze Znojma. Ten se stal již nedílnou součástí předvánočního času 
v naší obci. Rekordních více jak  150 svátečně naladěných 
návštěvníků  odcházelo  jako vždy velmi spokojeno. 
  
 
 
Školství 
----------- 
 V  školním roce 2012 - 13 navštěvuje naši školu  185 žáků 
v 9-ti třídách. Ve školním roce 2013 - 14  nastoupilo do první 
třídy 29 žáků.  
  
  
Zvláštní události 
---------------------- 
 Počátek roku je poznamenán převážně severomoravskou, 
tak zvanou  „Metanolovou aférou“.  Řada výrobců alkoholu 
tuto jedovatou složku přimíchávala  do lihovin. Konzumenti  
byli přímo ohrožení na  životě. Řada z nich utrpěla nevratné 
poškození zdraví a 48 jich zemřelo. Je až zarážející jak liknavě 
a nesvědomitě se k tomuto problému zpočátku stavěly naše 
státní orgány  včetně policie a justice. 
 V noci z 10. na 11.března došlo k násilnému vniknutí do 
Mateřské školy v Brněnci. Zloděj rozbil okno a značně poškodil 
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troje dveře. V budově nalezl pouze několik stokorun patřících 
personálu. Škoda na majetku obce způsobená vandalem přesáhla 
20 000,- Kč  
 19.března byla po 200 letech uzavřena restaurace v domě 
č.p. 27 u „Zyrla“ . Příčinou byla značná zadluženost současných 
majitelů budovy Jany a Josefa Jandových, na které uvalila 
věřitelská banka exekuci. 
 V průběhu oprav okolí kapličky byla objevena poměrně 
zachovalá  více jak 3 metry hluboká studna.  O její existenci 
neměl nikdo tušení. Tento historický nález byl upraven 
nadezdívkou a bude opatřen ozdobnou mříží. 
 V červnu se v Kanadském Vencuveru konala výroční 
schůze krajanského Československého spolku v oblasti Britské 
Columbie. Pro nás není bez zajímavosti, že do 10-ti členného 
výboru byla znovu zvolena naše bývalá spoluobčanka  paní 
Dana Cline – Janečková /1967/. Jmenovaná  vyrůstala se svými 
rodiči v Moravské Chrastové. Po absolvování ZŠ vystudovala  
gymnázium  a VŠ . Při studiích, v roce 1989, patřila k aktivní 
části studentů.  Později se provdala do Kanady a svoji 
angažovaností v krajanském spolku dokazuje, že na svoji 
domovinu nezapomněla. 
 Počátkem září došlo k pokusu o vyloupení  pekařské 
prodejny. Pachatelé byli vyrušeni, ale i tak  způsobili škodu na 
zařízení přesahující 3 500,-Kč 
 Poslední den v roce byla ze zdravotních  důvodu  majitelky  
Paní Aleny Šlezingerové uzavřena prodejna potravin, která nám 
sloužila v areálu Silk § Progres . Svůj obchod provozovala od 
srpna 1993 nejprve ve Vitce a od května 1995 přesídlila  do 
stávajících prostor.  Občané děkují paní Šlezingerové za její 
služby a přejí do dalších let především pevné zdraví. 
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Počasí 
---------  
 Po desátém lednu začalo přituhovat a mírně sněžit. Teploty 
jsou celodenně trvale pod nulou, výška sněhové pokrývky se 
pohybuje do 10 centimetrů. Počátkem února nastalo mírné 
oteplení a sníh se začal rozpouštět. Noční teploty jsou stále 
kolem -7°. 23. února celodenně sněžilo a nastaly dopravní potíže 
25.únor však byl krásný, slunečný, chtělo by se říci jarní den. 
Byla to však jenom zkouška. Teploty opět poklesly pod 0°C       
a 18.března napadlo téměř 20 cm mokrého a těžkého sněhu, 
který lámal větve a ztěžoval dopravu. Znovu musely vyjet 
radlice, sypače a obecní úklidová technika. Od 21.března 
poklesly denní teploty  na -5°C a vrátila se zima včetně sněhu. 
Teprve 12. dubna se oteplilo a nesměle se ukazovalo sluníčko. 
Jaro je nejméně o čtyři týdny zpožděné. Květen byl rovněž 
chladný a deštivý.  
2. června zasáhl silný déšť část středních Čech, zejména povodí 
Berounky,Otavy, Lužnice,Vltavy a Labe. Vody se opět vylily 
z břehů, zatopily stovky domů a vedle 13 obětí způsobily více 
jak 10 miliardové hmotné škody. Od 16. nastala tropická vedra, 
kdy teploty na mnoha místech překračovaly 37°C. Po pěti dnech 
došlo k výraznému ochlazení na 13 – 15°C. 27.června se počasí 
ustálilo, nastaly  teploty přesahující i 40°C bez jakýchkoliv 
srážek. 29.července byla večer bouřka a znovu tropická  vedra. 
Srpen zahájil normálními teplotami s občasnými bouřkami. Ani 
následující měsíce nevybočily z normálu. Jen listopad byl 
nezvykle příjemný a osmého dosahovala denní teplota 20°C. 
Teprve třetí dekáda byla tradičně chladnější a 26.11. napadl i 
sněhový poprašek. Počátek prosince byl slunečný, 8.12. pak 
napadlo trochu mokrého sněhu a teploty jsou stále nad 0°C. 
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Období kolem vánoc a konce roku bylo teplé kolem 5°C, beze 
srážek. 25.12 v 16.10 hod. jsme mohli na západní obloze spatřit  
nádherný podzimní úkaz.  Šmolkově modrá obloha byla poseta 
růžovými červánky. 30.prosince pak byl podobný absolutně 
azurový den s plusovými teplotami, jak stvořený pro sváteční 
procházky. 
 
 
 
Události zapsal:  Miroslav  Blaška, kronikář obce 
Zápis ověřil :      Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta 
 
V Brněnci  29.ledna 2014 
 
 
 
 


