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       Pamětní    kniha      obce       Brněnec      rok       2017 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stav obyvatel k 31.prosinci 2016 

-----------------------------------------  

 25 občanů  zemřelo 

12  dětí se narodilo 

41 občanů se přistěhovalo 

30  občanů se odstěhovalo 

V obci je trvale hlášeno 1 301 osob 

 

Stav společnosti 

--------------------  

 Do nového roku vstupujeme se zvýšenou průměrnou 
mzdou, která dosáhla na 27 220,-Kč. I důchodci si v tomto roce 
polepšili  o více jak 300,-Kč. Měsíční průměrný starobní důchod 
činí  11 441,-Kč. Výrazně poklesl počet nezaměstnaných na 
330 000 práce schopných osob. Od Nového roku je zvýšená 
minimální mzda na 11 000,-Kč.  Sociální dávky na životní 
minimum činí 3 410,- Kč a  existenční minimum činí 2 200,-Kč. 
V zemi je na 1 000 obyvatel 485 soukromých motorových 
vozidel. Na 834 000 osob je uvaleno exekuční řízení. Ve státní 
správě bylo vytvořeno dalších 13 329 funkčních míst. Celkový 
počet státních zaměstnanců tak činí 422 445 osob. 
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Ze života obce 

------------------- 

 I do tohoto roku vstupujeme s vyrovnaným rozpočtem, 
který zahrnuje fondy na budoucí opravy ČOV ve výši 200 000,-
Kč, pořízení nového vozidla pro hasiče 280 000,-Kč a koupi 
obslužných vozidel /multikára, rozvoz obědů/ 200 000,-Kč.     
U našich občanů pak má obec pohledávky ve výši 1 592 000,-Kč 
za nájemné, 204 000,- Kč za neuhrazený  svoz komunálního 
odpadu a 13 000,- činí neuhrazené poplatky za psy.  

        I pro letošek zůstává v platnosti Obecně závazná vyhláška 
č.2/2016 o místním poplatku za odvoz odpadků. Každý občan, 
který je v obci trvale hlášen, nebo majitel rekreačního objektu je 
povinen hradit poplatek ve výši 500,- Kč na rok. Poplatky za 
psa v bytovém domě činí 500,-Kč a rodinném domě 150,- Kč. 
Vyhláška dále upravuje poplatky za dalšího psa a stanovuje 
povinnost majitele dbát na bezpečnost a hygienu vůči 
spoluobčanům. 

 3.března  bylo z důvodu špatné slyšitelnosti obecního  
rozhlasu, zahájeno odesílání informací z obecního úřadu na 
mobil a e-mail. Občané, kteří mají o tuto službu zájem se mohou 
krátkým dotazníkem kdykoliv přihlásit na OÚ. 

 

 První letošní zasedání zastupitelstva se konalo 9.března a 
mimo běžných zpráv starosta informoval o záměrech: 

 - možnosti zrušit parkování kolem potoka v Brněnci a zřídit 
parkovací plochu za domem č.p. 6                                                                        
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-  provést opravu zvoničky v Brněnci, která je kulturní 
památkou obce 

- v letošním roce je i nadále počítáno s dlouhodobě odkládanou 
rekonstrukcí místní komunikace na Hradčanech. Věříme, že 
tamní občané budou při realizaci díla nápomocni                                                                           
- i pro tento rok je plánována oprava a dobudování obecních      
chodníků, občané věří, že se tento dlouhodobý problém letos již 
konečně začne řešit                                                                               
- další větší akcí bude péče o bytový fond, zejména o dům čp. 34 
v Brněnci. Zde je plánována celková revitalizace a modernizace                                                                                         
- o opuštěné prostory po „zmrzlinárně“ projevila zájem paní 
Stehlíková, která by si ráda celou budovu pronajala a zřídila zde 
cukrárnu. Rada obce její záměr schválila, ale nejprve bude nutné 
provést větší opravu interiéru i exteriéru. 

- neschválen zůstal návrh na zřízení elektrické nabíjecí stanice 
na budově Lidového domu a návrh nadačního fondu „Památník 
Šoa a Oskara Schindlera“ na převod majetku obce do tohoto 
Nadačního fondu. V obou případech se jedná a akt pro obec 
nevýhodný 

- za domy čp. 40 a 42 se na místě dlouhodobě zpustlém a 
zanedbaném začíná rozkvétat a zelenat se parčík s altánkem a 
lavičkami, které využívají k odpočinku místní důchodci a 
maminky s malými dětmi 

-před budovou obecní knihovny se buduje místo zdravotně 
ohroženého stříbrného smrku plocha na parkování nejméně tří 
vozidel 

-již druhým rokem je pod organizačním vedením skautů obec 
vyzdobena květinami. Škoda, že si naši občané nevzali tento 
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chvályhodný počin, jako námět pro vyzdobení svých oken a 
předzahrádek. 

 V závěru jednání pak zastupitel Kopecký navrhl zrušit 
obecní koupaliště a bazény zavést hlínou. Mimo starosty 
Kašpara ostatní zastupitelé tento návrh schválili. 

 V měsíci dubnu začala série jednání odborníků ČD a 
zástupců obcí o zásadní modernizaci železnice. Cílem má být 
zvýšení cestovní rychlosti vlaků a snížení počtu obslužného 
personálu, který bude nahrazen centrálním dispečinkem 
v Přerově. Naší obce by se tento projekt měl dotknout 
vybudováním nového nadjezdu pro automobily a podchodu pro 
cyklisty a pěší. Zastávky Moravská Chrastová a Březová nad 
Svitavou by zůstaly nedotčeny. 

 Další zasedání zastupitelstva se konalo 12. června a 
zabývalo se zejména závěrečným účtem z předchozího roku.  Ze 
zprávy účetní vyplynulo, že zůstatek na účtu z roku 2016 činil 
25 953 000,- Kč. Výdaje pak během roku činily 23 450 000.- 
přičemž tvoříme tři fondy a to na obnovu hasičského vozidla ve 
výši 280 000,-Kč, rezervu na opravu čističky ve výši 200 000,-
Kč a pořízení obslužných vozidel ve výši 200 000,-Kč. 
Plánované úvěry ve výši 31 945 000,- se daří obci bez obtíží 
splácet. 

 Dále zastupitelstvo schválilo  dofinancování dotace na 
opravu Lidového domu, finanční krytí opravy cesty na 
Hradčanech a příspěvek 40 000,- na opravu ev. Kostelíka. Dále 
revokovalo svoje usnesení z minulé schůze o likvidaci obecního 
koupaliště a rozhodlo v letošním roce zprovoznit malý bazén  a 
pro příštím roce pak  pokračovat v obnově celého areálu. 
Zastupitelstvo také rozhodlo věnovat potřebnou pozornost 



5 
 

 

Obecní lípě v Chrastové Lhotě, která z důvodu svého více jak 
500 letého věku vyžaduje odborné ošetření. 

 Radostnou zprávou je, že konečně začala oprava cesty na 
Hradčany i když jí provázely značné problémy. Horní část je 
v ideálním vlastnictví majitelů parcel a nedošlo mezi nimi a obcí 
k  jednomyslné shodě. Přivaděče od Letovic včetně odvodnění 
jsou hotové. Stále ještě zůstává dodělat část cesty 
k Pavlíčkovým. 

 Další velká akce, která v obci probíhá a přesáhne do 
příštího roku je celková revitalizace domu č.p. 34 v Brněnci. 
Spočívá v zateplení, výměně elektroinstalace, vybudování 
vytápění, přestavby dvou velkých bytů na 4 menší, výměna oken 
a samozřejmě nová omítka budovy. Dále se dokončuje oprava 
domu bývalé masny, oprava zvoničky v Brněnci a zprovoznění 
tepelného čerpadla v domě č.p. 76 

 Zasedání zastupitelstva 23.září se zúčastnilo pouze 10 
zastupitelů. Vedle kontroly plnění úkolů a zpráv komisí podal 
starosta informaci o přípravě již zmíněných změn na železnici. 
Přítomen byl i zástupce železnice, který však předčasně odešel, 
aniž by podal nějakou informaci.  

 Dále zastupitelé projednali žádost pana Jana Pelíška na 
zaštítění obcí konání „Brněnecfestu“. Většina zastupitelů 
žádost nepodpořila z důvodu značného rizika vzniku možných 
úrazů i právní odpovědnosti za případné přestupky. 

 Ve dnech 20-21.října se konaly v celé zemi parlamentní 
volby. V naší obci při účasti 61% voličů uspěly: 

Hnutí  ANO                      227 hlasů                     36.73 % 

KSČM                                77 hlasů                      12.45 % 
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SPD  T.Okamury               72 hlasů                      11.65 % 

ČSSD                                 66 hlasů                     10.67 % 

ODS                                   41 hlasů                       6.63 % 

Piráti                                  40 hlasů                       6.47% 

 

 Ostatní strany a hnutí v naší obci nepřekročily 5% hranici 
nutnou pro vstup do parlamentu. Budoucnost, ale ukázala, že 
rozhádaná politická scéna se nechce smířit s rozdanými hlasy od 
voličů a tudíž nová vláda s parlamentní důvěrou je  
v nedohlednu. 

 

                                                                                                                  

Kulturní a spolkový život 

---------------------------------  

 

 Spolkový život začal již Tříkrálovou sbírkou, která letos 
zaznamenala rekord ve výši   25 265,-Kč.  Uvedená částka vyla 
předána Svitavské Charitě. 

 Následovaly tři, již tradiční plesy, ale ve všech případech 
byla zaznamenána nižší účast hostů, než v předchozích letech. 

 4.3 se konal další  ročník výstavy plastikových modelářů 
doplněnou o přednášku p. Jiřího Hamzy o jeho  létání na 
vojenské technice. 

 Ve dnech 31.3 – 2.4 se uskutečnil v Lidovém domě již XIV. 
ročník   přehlídky vesnických divadel  „Sněhový Brněnec“. 
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V rámci programu vystoupilo 6 souborů, které na velmi dobré 
úrovni předvedly svoje divadelní umění. Letos byla přehlídka 
doplněna i komentovanou ukázkou Mgr. Kateřiny Eichlerové o 
domácí přípravě filtrované kávy. 

 16.srpna naši nadšenci z Chrastové Lhoty již po 22 
zorganizovali  tradiční sraz vícemístných kol. Tentokrát se sjelo 
67 účastníků. Po slavnostním přivítání a nezbytném občerstvení 
vyrazil celý peloton přes obec na tradiční okruh do Svojanova a 
Letovic. 

 Velmi čile se rozbíhá život „Turistického oddílu“ při TJ 
Jiskra Brněnec. Organizačně se jej ujal pan Ondřej Kozák a ke 
konci roku má za sebou již 6 velmi zdařilých akcí s účastí 125 
osob. Vedle vycházek po okolí organizuje i autobusové zájezdy 
do Jeseníků a na jiná turisticky zajímavá místa. 

          I v tomto roce jsou plánovány „Dny obce“. Tentokrát byl 
vypuštěn páteční program a hlavní dění se soustředilo na sobotní 
odpoledne a večer 2.září. Mimo různých atrakcí  se zúčastnila  
kapela pana Pekaře a zlatým hřebem bylo  vystoupení  známého 
umělce Kamila Střihavky se skupinou LAEDERS 

Školství 

------------- 

 6.dubna 2017se konal na základní škole zápis žáků do 
první třídy. Celkem se dostavilo 25 dětí z Brněnce, Moravské 
Chrastové a Banína. Z různých důvodů bylo přijato pouze 19 
dětí z toho 8 chlapců a 11 děvčat. 1.září tedy nastoupilo 19 
nových školáků. Naopak naší školu v červnu opustí  14 žáků z 
deváté třídy. 

 V tomto roce školu navštěvuje celkem 187 žáků z naší obce, 
Lavičného, Vítějevse, Bělé, Banína a Březové. O jejich 
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vzdělávání a materiální zabezpečení pečuje 16 pedagogických a 
8 nepedagogických pracovníků. 

 Po všeobecně kritizovaném nařízení o „inkluzi“ vstoupilo 
v platnost další diskutované rozhodnutí pro MŠ o povinné 
účasti předškoláků v posledním ročníku školky. 

 

Zvláštní události 

----------------------  

 31.května vstoupil v platnost velmi dlouho diskutovaný 
zákon o zákazu kouření ve veřejných prostorách jako jsou 
restaurace, nádraží a autobusové zastávky. Někteří politici však 
s tímto omezením stále nesouhlasí a usilují o změkčení 
stanovených podmínek. 

 Další katastrofický scénář se připravuje v podobě Evropské 
směrnice  pod zkratkou GDPR. Jedná se o nesmyslné nařízení 
na ochranu osobních údajů s platností od 25.května 2018, které 
si vyžádá astronomické náklady a otráví život občanům. Je 
pravdou, že občané s temnou minulostí tuto normu EU přivítali 
s uspokojením. 

 Počátkem roku ukončila svoji fotbalovou kariéru hráčka 
prvoligového družstva v Hradci Králové naše občanka  slečna 
Eva Kozáková. Nyní se soustředí na dokončení studia 
Informatiky na VŠ a rekreačně se bude věnovat „crosovým“ 
běhům. Její fanoušci jí přejí mnoho úspěchů v dalším životě. 

Počasí 

----------  
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 Leden i únor byly ve znamení asi 20 cm sněhové pokrývky a 
denními teplotami kolem 5 °-  6°C bez zásadních výkyvů. První 
jarní den se ohlásil  již 27.února. Březnové dny se držely do 8° a 
25. března bylo až 23°. První dva dubnové dny byly nádherné 
s modrou oblohou. Následně se ochladilo a ve třetím týdnu klesla 
teplota na minusové hodnoty. Přelomové dny do května byly již 
slunečné, ale teploty jsou stále velmi nízké. V třetí červnové 
dekádě pak přišly dny s tropickými teplotami přes 30°C. 
Červenec byl ve znamení příjemných teplot kolem 26° a mezi     
18 -27 jsme se dočkali i dešťů a klasických letních bouřek, které 
však u nás nezpůsobily žádné škody . Od 28.7 nastalo období 
tropických teplot, které dosahovaly až 37°. 

 Podzim byl bez výrazných výkyvů a úroda tak mohla být 
v klidu sklizena. Pouze v neděli 29.října kolem poledne se zvedl 
silný vítr, který  místy dosahoval rychlosti až 130 km/hod. 
Tento pak i v našem kraji způsobil mnoho polomů a škod  na el. 
vedení. V důsledku toho byla v naší obci přerušena dodávka el. 
energie na 21 hodin.  Řada mladých lidí zažila takovýto kolaps 
poprvé v životě. Rok pak končil teplotami kolem 0°, nebo nad 
0° s nepatrným sněhovým popraškem. Průměrná teplota roku 
patřila k těm nejteplejším  a dosáhla 8,6°C. 

 

Události zaznamenal:    Miroslav Blaška        kronikář 

 

25.března zápis ověřil:  Mgr.Blahoslav  Kašpar    starosta 


