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      Pamětní    kniha   obce      B r n ě n e c      rok  2014 

=========================================  

 

Statistická data obce  

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

 V obci bylo k 1.lednu trvale hlášeno 1 305 občanů, což je 

další meziroční úbytek  o 16 osob. V loňském roce se v obci 

narodilo 17 dětí, 19 spoluobčanů zemřelo, 31 se přistěhovalo a 

45 odstěhovalo. 

Některá orientační data zjištěná při sčítání lidu v r.2011 

 

                           celkem  muži   ženy 

počet obyvatel    1 298               626                  672  

svobodní                              459               251                  208 

ženatí                                  574               289                  285 

rozvedení                             141                59                    82 

ovdovělí                               121                25                   96 

ve věku    0 – 19                 230               121                 109 

ve věku  20 -  49                478                239                 239 
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ve věku  50 -  64                328               156                 172 

ve věku  65 -  79               201                 85                  116 

ve věku  80  +                     58                23                    35 

 

Úroveň vzdělání 

15 a více let                    1 140             538                  602 

bez vzdělání                          7                 4                      3 

základní                            239               74                  165 

vyučen v oboru                  509             296                  213 

střední s maturitou           238             100                  138 

vyšší, nadstavba                 46               24                   22 

vysokoškolské                     65               23                   42  

 

Obyvatelstvo podle národnosti 

česká                                877              416                461 

moravská                          56                 31                  25 

slovenská                            3                   1                    2 

polská                                 3                   -                     3 

německá                              1                   -                     1 
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neuvedeno                      337                171                166  

 

Podle náboženské výry 

věřící, bez církve              93                  46                  47 

římsko katolická            169                  70                  99 

husitská                             3                   1                    2 

evangelická                        9                  6                     3 

svědci Jehovovi                  1                   -                     1 

 

Podle ekonomické aktivity 

eko. aktivní celkem        567               299                268 

zaměstnanci                  392               257                223 

zaměstnavatelé               15                 11                    4 

OSVČ                             46                 29                  17 

prac.důchodci                 22                 10                  12 

neprac.důchodci            409              162                247 

ženy na mateřské           11                   -                   11 

nezaměstnaní                86                 41                  45 

žáci,studenti učni       174                 87                  87 
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Hospodařící domácnosti 

V obci žije:   573  domácností 

       z toho:   úplné bez závislých dětí                      199 

                     úplné se závislými dětmi                       95 

                     neúplné bez závislých dětí                    33 

                     neúplné se závislými dětmi                   50 

                     domácnosti jednotlivců                       179 

                     ostatní                                                  17        

                        

                             

Stav společnosti 

  

 Do Nového roku vstupujeme bez řádně zvolené vlády. 

Teprve 29.ledna,  95 den po parlamentních volbách jmenoval 

prezident novou vládu, která má 17 členů a jejím předsedou je 

Bohuslav Sobotka. 

 Starobních důchodců bylo k 1.lednu 1,73 milionu a jeho 

průměrná výše činila 10 970,- Kč, valorizační dorovnání činilo 

45,-Kč. Invalidní a pozůstalostní důchody  pobíralo dalších  

1,13 milionu osob.  
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 Ve dnech 23 a 24.května se konaly volby do Evropského 

parlamentu. V naší obci vykazují následující  výsledky: 

Počet oprávněných voličů                                         1 097 

Voleb se zúčastnilo                                                      163 

Volební účast                                                            14,86 % 

ČSSD získala                                                                38 hlasů 

ANO                                                                             36 hlasů 

KSČM                                                                          26 hlasů 

KDU – ČSL                                                                14 hlasů 

Úsvit přímé demokracie                                               10 hlasů 

TOP 09                                                                          9 hlasů 

Ostatních 11 stran a uskupení                                    30 hlasů 

 

Ze života obce 

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

První minuty roku byly ve znamení oslavných ohňostrojů, 

jako by bylo jisté, že to špatné je již za námi. Sdělovací 

prostředky však vzápětí uvedly data o vrůstajícím počtu osob 

bez práce, kterých je evidováno již 630 000. Ani naše obec nemá 

vstupní data do Nového roku příznivá. V loňském roce se do 

obce přistěhovalo 31 a odstěhovalo 45 osob. 17 dětí se narodilo a 
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19 občanů zemřelo. Trvale hlášeno k pobytu je 1 305 osob, což je 

meziročně o 16 občanů méně 

 Plánovaný finanční rozpočet obce je konstruhovaný jako 

přebytkový a počítá  s příjmy 26 226 000,-Kč, s výdaji ve výši 18 

899 000,-Kč, splátkami dluhu z kanalizace ve výši 6 643 000,-

Kč a rozpočtovou rezervou 684 000,- Kč. 

16.ledna se konalo první zasedání zastupitelstva.  

Účastníci si vyslechli zprávu starosty o průběhu oprav silnice na 

Sibiř a na Podlesí, budovy Obecního úřadu a plánované opravě 

cesty do Chrastové Lhoty. 

 Místostarostka pak informovala o záměru prodeje  

obecních pozemků  panu Bártovi, Tizovi a paní Ondráčkové. 

Zásadní zprávou pak je změna věřitele za dluhy zbývající po 

výstavbě čističky. Podařilo se pro tento účel získat úvěr od České 

spořitelny s fixovaným úrokem na 5 let ve výši 2,5 %, se 

splatností do 15 let. Zastupitelstvo tento záměr jednoznačně 

schválilo. 

 19. března se konalo další veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva. Zúčastnilo se jej 12 zastupitelů a 5 občanů. 

Mimo běžnou agendu schválilo prodej obecních pozemků 

k.č.406/4 panu Zdenku Bártovi a k.č. 2551/4 paní Anně 

Ondráčkové. Starosta přednesl návrh záměru prodat obecní byt 

v domě č.p. 1 v Brněnci za sníženou cenu 500 000,-Kč. 

Zastupitelka ing.Markéta Lorenčíková však vznesla námitky a 

svojí stížností na MVČR vyvolala následně řadu jednání a 
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odklad samotného prodeje. Dále starosta informoval o postupu 

jednání ve věci Vitky. Byla vytvořena společnost „Modern 

Business a.s.“, která se zavázala dbát na dodržení 10 zásadních 

požadavků obce. Místostarostka pak informovala o finančním 

hospodaření a připravovaných akcích jako je přednáška o Izraeli, 

výstava panenek, „Košt vína“ a divadelní přehlídka „Sněhový 

Brněnec“. 

 23.dubna se konalo výjezdní zasedání Rady obce 

v Chrastové Lhotě. Na programu byly připomínky občanů a spor 

zastupitelky Lorenčíkové ve věci prodeje obecního bytu v domě 

č.p.1 v Brněnci a jiné pro tuto lokalitu důležité otázky. 

 14.května se konalo veřejné zasedání zastupitelstva, jehož 

hlavním bodem byl pokračují spor zastupitelky Lorenčíkové 

s ostatními zastupiteli o způsob prodeje obecního bytu v Brněnci 

č.p.1. 

 V předvečer otevření „Parku plukovníka Čejky“ byla 

dokončena venkovní část opravy Obecního úřadu, která 

obsahovala výměnu oken, zateplení obvodových zdí, jejich 

nahození a odizolování základů budovy. Celková částka této 

opravy činila 6 000 040,- Kč. 

 Ve čtvrtek 28.srpna navštívila naši obec předsedkyně  

soudního senátu JUDr. Kamila  Balounová, který posuzuje 

okolnosti devastace bývalé továrny Vitka. Při společné prohlídce 

areálu se starostou se však k brzkému a spravedlivému rozsudku 

vyjádřila skepticky. Potvrdila tak nepřímo, náš názor, že 
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nežijeme v právním státě, ale ve státě právníků. Justice je 

jednoznačně problémový institut společnosti. 

 29.srpna, t.j. po třech a půl letech práce, byl konečně 

starostou obce a zástupcem VCES Praha panem Prokopem 

podepsán závěrečný protokol o odstranění 180 závad a  

nedodělků po výstavbě čističky odpadních vod v obci. 

 Večer pak  pan Jiří Chalabala otevřel  slavnostním 

Varhaním koncertem v ev.kostelíčku  zahájení oslav „Dnů obce“. 

Koncertu se zúčastnilo i přes drobné technické nedostatky 38 

spokojených posluchačů. Drobný výtěžek z dobrovolného 

vstupného byl věnován na opravu budovy kostelíčka. Druhý den 

pak oslavy pokračovaly sportovním kláním 7 volejbalových 

družstev. Škoda, že bez většího zájmu diváků.  Odpoledne pak 

pokračovalo  dětskými atrakcemi „pod komínem“, vystoupením  3 

hudebních skupin, vystoupením mažoretek Renaty Polčíkové a 

taneční skupiny X-ZONE z Březové pod vedením Davida 

Částka. Večer vyvrcholil vystoupením skupiny The Batles 

Revital Band a následným ohňostrojem. Pro vytrvalce pak do 

ranního kuropění hrála skupina Mix Band. I přes částečnou 

nepřízeň počasí se oslav zúčastnilo 324 platících diváků a 

mnoho spokojených dětí. 

 4.září se konalo poslední veřejné zasedání stávajícího 

zastupitelstva. Vedle bodů týkajících se kontrolních zpráv a 

rozpočtových opatření byl projednán i rozpočtový výhled obce na 

léta 2015 – 16. Starosta pak podrobně seznámil 12 zastupitelů 

a 16 občanů se závěrečnou zprávou kontrolní komise MVČR, 
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kterou vyvolala svoji stížností zastupitelka Lorenčíková. 

Komise konstatovala, že žádné podstatné pochybení nenalezla a 

drobné administrativní závady jsou uvedeny v písemné zprávě, 

která bude zveřejněna na Úřední desce. 

 Rovněž byly schváleny záměry prodeje obecních pozemků 

25/26, 924,305 209/2,207/1 a zřízení veřejného osvětlení mezi 

domy čp 195 a 201. Dar pozemku od SVJ obci byl z důvodu 

finanční náročnosti budoucích oprav a údržby odmítnut. 

 Dále starosta seznámil přítomné se záměrem zastupitelstva 

vybudovat v domě č.p. 42 chráněné bydlení pro seniory.  Dluhy 

občanů na nájmu v obecních bytech, poplatcích ze psů a za 

odvoz odpadů dosáhly již 2,5 milionu. S některými dlužníky je 

sjednán splátkový kalendář, ale u zbývajících dlužníků se bude 

muset zapojit exekutor. V závěru pak poděkoval  aktivním 

zastupitelům a aktivistům za spolupráci a pomoc v minulém 

volebním období. 

 6.září se na obecním úřadě proběhlo slavnostní vítání  

občánků, kterého se zúčastnilo 14 z 16 pozvaných  novorozenců, 

narozených v roce 2013 - 14 

 V předvečer konání komunálních voleb byla dokončena 

oprava střechy a fasády na domě čp. 40, která si vyžádala 

celkovou částku 371 000,-Kč. Jeho opravou získalo centrum 

obce výrazně lepší vzhled a již nebudeme ne cestě z Vídně do 

Prahy nejzanedbanější obcí. Schází však ochota některých 
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majitelů domů /např. čp. 1 nebo 101/ si tyto opravit a prostory 

v okolí uklidit. 

 Na 10 a 11. října stanovil prezident republiky konání 

komunálních voleb. V naší obci se v 7 volebních uskupeních 

ucházelo o zastupitelský mandát 102 kandidátů. Oprávněných 

voličů v obci bylo evidováno 1 100. Z nich se voleb zúčastnilo 

61 %. Potřebný mandát 15 zastupitelů získali: 

Sdružení kandidátů pro občany  I 

Mgr.Blahoslav  Kašpar                                   345 hlasů 

Mgr.Petra Štoudková                                     286 hlasů 

Zdeněk Nečas                                                 267 hlasů 

Ing.Ph.D. Vít Urbánek                                  245 hlasů 

Ing.Ph.D. Petr Hájek                                     222 hlasů 

 

Sdružení kandidátů pro občany II 

Eva Kozáková                                               299 hlasů 

Marti Klemša                                                176 hlasů 

Václav Hofírek                                              165 hlasů 

 

Nezávislí Brněnec I SNK                           

Jaroslav Nečas                                              231 hlasů 
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Irena Křížová                                               215 hlasů 

Vladimír Hanik                                            215 hlasů 

 

Nezávislí Brněnec II SNK                                

František Šunka                                            245 hlasů 

Milada Pavlasová                                         217 hlasů 

Jaroslav Neudert                                           176 hlasů 

 

KSČM 

Jaroslav Kopecký                                          119 hlasů 

 Kandidáti ČSSD patrně z důvodů hašteřivého chování své 

zástupkyně Markéty Lorenčíkové v předchozím volebním období 

potřebnou důvěru od voličů nezískali. Volební uskupení „Ženy 

pro Brněnec“ rovněž potřebný počet hlasů možná z důvodu 

nečitelnosti svého volebního  programu také nezískalo.  

 4.listopadu se za účasti 68 občanů konalo ustavující 

zasedání nového obecního zastupitelstva. Jednání po 

procedurálních otázkách zvolilo nové obecní zastupitele tak , 

jak rozhodli občané ve volbách.  

mgr.Blahoslav Kašpar                          starosta obce  

Eva Kozáková                                     místostarosta 
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ing.Ph.Vítek Urbánek                         člen rady 

Martin Klemša                                    člen rady  

Miroslav Hanik                                  člen rady  

ing.Ph.Petr Hájek                               zastupitel 

mgr.Petra Štoudková                          zastupitel 

Zdeněk Nečas                                     zastupitel 

Milada Pavlasová                              zastupitel 

František Šunka                                 zastupitel 

Václav Hofírek                                   zastupitel 

Irena Křížová                                     zastupitel 

Jaroslav Nečas                                    zastupitel 

Jaroslav Neudert                                 zastupitel 

Jaroslav Kopecký                               zastupitel 

Předseda finančního výboru      ing.Ph.D.Vít Urbánek 

člen                                            ing. Eva Opršálová 

člen                                           Jaroslav Nečas 

Předseda kontrolního výboru   František Šunka 

člen                                           Václav Hofírek 

člen                                            Jaroslav Neudert 
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 Počet a složení ostatních pracovních komisí bude schváleno 

na příštím veřejném zasedání zastupitelstva. 

 12.listopadu bylo po 40 letech u bytovky č.p. 50 v Brněnci 

vybudováno a uživatelům předáno nové parkoviště. Je to 

poslední úkol z minulého volebního programu. Náklad na jeho 

vybudování činil 610 000,- Kč. Na jeho krytí se podílela obec, 

SVJ čp.50, a  SVJ č.p. 6.  

 18.prosince se za účasti 24 občanů konalo první pracovní 

zasedání nového zastupitelstva. Po drobných připomínkách byl 

schválen jeho jednací řád, byly ustaveny pracovní skupiny a 

komise. 

 Místostaroska představila návrh rozpočtu obce na rok 

2015, který plánuje příjmy  21 666 000,-Kč, výdaje ve výši 

17 800,-Kč. Návrh dále počítá s dalším plánovaným 

umořováním půjček ve výši 3 142 000,-Kč. Rozpočet je 

koncipován jako přebytkový i  s tím, že budou vytvářeny fondy 

na pokrytí budoucích oprav hasičské techniky, opotřebeného 

zařízení štěpkových kotelen a vodního hospodářství. Přesto 

zůstává rozpočtová rezerva 724 000,- Kč pro nepředvídané 

výdaje.  

 Starosta pak představil program rozvoje obce na příští 

období.  Stěžejními úkoly jsou oprava cesty na Hradčany, 

vybudování 7 sociálních bytů a vybudování, nebo GO 3,5 km 

chodníků v obci.  



14 
 

Na návrh zastupitele za KSČM Jaroslava Kopeckého byl 

zrušen záměr  vybudovat autobusovou zastávku Mariánské 

údolí - Drahošov. Tento návrh odůvodnil malým počtem 

potřebných obyvatel v této lokalitě. Dále jednání probíhalo 

v dělném duchu. Pouze u jmenovaného zastupitele  byl cítit 

konfrontační tón bez jakéhokoliv tvůrčího náboje.        

 

Kulturní a spolkový život obce          

  

Již 4. ledna zahájili naší skauti  „Tříkrálovou sbírku“. 

Která přinesla rekordních 20 835,- Kč. Plesovou sezonu zahájili 

11.1. myslivci. K tanci jim zahrál Svitavský hudební soubor 

ABC. Sezona  pokračovala 1.2. „Divadelním bálem a zakončena 

byla  22.2.  „Hasičským plesem. 

25. ledna uspořádala v mrazivém sále Lidového domu KK 

a Svaz skautů přednášku na téma „Aktivitou ke spokojenému 

stáří“. Měla pojednávat o problematice stárnutí, ale přednášející 

jí pojala jako teoretickou přednášku studentům. O to více zaujal 

doprovodný program. V hudební části zahrála Anička 

Pražanová na el. varhany a pan Patrik Slezák předvedl a 

slovem doprovodil svoje umělecké fotografie na téma „Bible ve 

fotografii“. Přes dílčí nedostatky bylo 56 návštěvníků spokojeno. 

29.března uspořádal Svaz skautů další ze série přednášek, 

tentokrát na téma „IZRAEL“. Přednášející Monika Tintěrová 
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se s námi podělila o poznatky získané při své návštěvě této 

historicky velmi zajímavé země. 48 návštěvníků této besedy 

odcházelo spokojeno a obohaceno o nové poznatky. Jako 

doprovodný program byla prodejní výstava kaktusů a sukulentů 

pana Janků. 

25. dubna se konal v Lidovém domě již II. „Řízený košt a 

výstava vína“. Vystaveno bylo 159 vzorků z oblasti Zaječí na 

Břeclavsku. O doprovodný program se postaral Brněnský 5-ti 

členný folklorní soubor „Slovácké variace“, jehož produkce 

nadchla všechny návštěvníky. Sám primáš předvedl vynikající 

výkony. Je veliká škoda že akce neoslovila větší počet občanů a 

přišlo jich pouze 41. 

 25. května uspořádali Skauti v prostoru u ev. Kostelíčka  

již II. ročník  „Májového odpoledne“. První část programu byla 

pojata jako dětské zábavné setkání a druhá část jako 

společenské setkání občanů, na kterém vystoupil pěvecký soubor  

„Červánek“ s programem z díla Jaroslava Ježka a Semaforu. 

Akce se vydařila a zúčastnilo se jí 75 dospělých a několik desítek 

dětí.  Na dobrovolném vstupném pak bylo vybráno 3 178,- Kč. 

Čistý výtěžek bude věnován na opravu evangelického 

Kostelíčka. 

 11. července byl v prostoru u kapličky slavnostně otevřen 

„Park plukovníka Čejky“. Tento Československý důstojník byl  

velitelem 13. pěšího pluku jehož část osvobodila 31. října 1938 

naši obec od Svitavských ordnerů. Význam této události 

ozřejmil ve svém zahajovacím projevu starosta obce pan Kašpar 
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a následující pásmo žáků ZDŠ Rozárky Urbánkové a Adama 

Reinberka. Slavnostní atmosféru podpořila i účast dcery 

plukovníka Zory Kolářové, vnučky Jitky Černé a téměř 300 

občanů. Přátelské odpoledne pak pokračovalo v zahradě OÚ 

občerstvením a vystoupením vojenského folklorního souboru 

Ondráš. 

Beseda na téma  „Občan a společnost“ 4.října  

 Téma bylo směrováno k předvolebnímu období s cílem  

připomenout 35 přítomným občanům význam voleb a jejich 

úlohu při samotném volebním aktu. Přednášející mgr. Velešík 

však přednášku pojal jako fundovaný avšak teoretický, výklad 

pro studenty. 

Pěvecký koncert Alžběty Boucníkové 

  5. října se zde konal pěvecký koncert mgr. Alžběty 

Boucníkové s klavírním doprovodem Zdeňka Kroutila. 72 

platících diváků odcházelo velmi spokojených. Předvedené 

umělecké vystoupení mělo všechny znaky profesionality. Po 

skončení  koncertu následovalo přátelské posezení s harmonikou 

u táboráku.  

Je potěšitelné, že objekt a okolí ev. Kostelíčka se stává 

místem pravidelného setkávání občanů a můžeme říci i koncertní 

síní obce. 

 19.října se konal již tradiční krosový běh „Megáč“. Počtem 

69 zúčastněných závodníků byl vytvořen nový rekord. Příjemné 
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počasí a dobrá nálada nás opravňuje k naději, že příští rok 

překročíme hranici 70 účastníků. 

Velmi bohatá činnost divadelního souboru Eduarda Vojana 

je zaznamenávána v jejich kronice. 

Od počátku roku se v naší obci narodili 

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

Rozálie Klemšová                           Tereza Kopecká              

Adam Žižka                                    Patrik Stejskal 

Matyáš Vérosta                               Nella Vrabcová 

Kateřina Vašíčková                         Adriada Brücknerová 

Klára Rozbořilová                           Jan Janků 

Vojtěch Otáhal                                Nicolas Měšťan 

Šimon Kučera 

 Za zmínku jistě stojí, že pouze 5 dětí se narodilo v úplném 

manželství 

 1.listopadu  při příležitosti vydání vzpomínkové publikace 

Löw – Beerovy vily a 160. výročí založení této firmy v Brněnci 

se konalo v Lidovém domě vzpomínkové setkání na tuto rodinu. 

Duchovní základ této akce však před lety položila paní Helena 

Klemšová, jejíž rodiče byli správci Löw-Beerových budov ve 

Svitávce a její bratr Jan, později Zimmerman byl zahradníkem 

v Půlpecnu. Již v roce 1991 zorganizovala setkání zbytku členů 



18 
 

rodiny ve Svitávce. Stěžejní částí programu byla přednáška 

autorů publikace otce a syna Velešíkových doplněná 

dokumentárním filmem a panelovou výstavou historických 

materiálů. 218  účastníků přednášky a  výstavy bylo velice 

spokojeno. Většina z nich vůbec netušila jak důležitou roli tato 

rodina v kraji sehrála a o jejím osudu nevěděli vůbec nic. 

Následující pondělí a úterý pak byla otevřena pro žáky ZDŠ. 

 Při příležitosti 25. výročí 17. listopadu se u Skautské lípy 

za deštivého počasí sešlo 55 skautů a občanů, aby si tuto událost 

připomněli. Vzhledem k vážnosti a významu této společensko 

politické změny však byl program a projevy velmi vlažné. Jistě 

by stálo za připomenutí, co se za posledních 25 let v obci 

vybudovalo jako na příklad: 

- oprava vozovky a mostu do Brněnce                                                              

- byl položen optický telefonní kabel 

- byla provedena plynofikace obce 

- byla provedena velká oprava silnice č.43 

- byla elektrifikována a modernizována železniční trať 

- bylo vybudováno 10 nadstavbových a 30 sociálních bytů 

- byly postaveny 2 štěpkové kotelny s potřebným zázemím 

- byl vybudován sběrný dvůr včetně sběru nebezpečného odpadu 

- byla postavena dnes již funkční čistírna odpadních vod 
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- byla provedena oprava kapličky 

- byla provedena výměna 500 oken za protihluková 

- byl vybudován dětský park 

- bylo vybudováno sportovní hřiště v Brněnci 

- byla provedena GO třech úseků obecních vozovek 

- byly provedeny velké opravy 2 obecních budov, MŠ a OÚ 

- výrazně ožil spolkový a společenský život                               

 -soukromé subjekty vybudovali v obci čerpací stanici PHM,      
zdravotnické centrum, dvě prosperující autodopravy a prodejnu   
domácích potřeb. 

 Jistě by bylo vhodné připomenout i negativa jako je osud 

továrny Vitka, zanedbané soukromé domy a nepořádek na jejich 

pozemcích. 

 22.listopadu se v Lidovém domě konal druhý ročník 

předvánočního „Jarmarku“. Akce se opět velmi vydařila a 

rukodělné výrobky 20 vystavovatelů si přišlo prohlédnout, nebo 

koupit  311 dospělých návštěvníků. Tradičně byly součástí i 

vepřové hody.  Novinkou bylo 6 rukodělných dílniček  pro děti a 

stánek s palačinkami. 

 6.prosince byl za účasti více jak 200 občanů rozsvícen 

vánoční strom u OÚ a tak zahájen adventní čas. Přítomné 

přivítal starosta obce pan mgr. Blahoslav Kašpar. Po té 

následovalo tematické vystoupení žáků ZDŠ a hudební  
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program skupiny „Malohanačka“. Následovalo pěvecké 

vystoupení Alžběty Boucníkové. V závěru pak byly vypuštěny 

balonky štěstí s dopisy dětí Ježíškovi. Vedle běžného občerstvení 

se podával i „Svařák pana starosty“. Je po něm tak vysoká 

poptávka, že se na všechny ani nedostane. 

 10.prosince se v naší obci uskutečnil večer s námětem 

„Česko zpívá koledy“. Zájem více jak 100 občanů byl nečekaný. 

Zdá se, že se rodí nová, dokonce celostátní tradice. 

 12.prosince se konalo v LD tradiční setkání důchodců kde 

opět vystoupila Alžběta Boucníková se svým uměleckým 

partnerem Zdeňkem Kroutilem. Večer se v  ev. Kostelíčku 

uskutečnil koncert hudebně pěveckého tělesa ČCE z Vanovic. 

Zúčastnilo se pouze 30 návštěvníků, ale o to měli větší umělecký 

zážitek. 

 20.prosince byl v  ev. Kostelíčku již tradiční „Vánoční 

koncert“ cimbálové muziky Antonína Stehlíka, kterému 

předcházelo vystoupení žáků naší ZDŠ. S jistotou můžeme říci, 

že  tato tradice má v našem adventním čase již pevné místo. 

Každoročně lámeme rekordy v počtu účastníků, tentokrát jich 

přišlo 148. 

Seznam spol. organizací v obci  

 

Sdružení skautů a skautek                                          58 členů 

Divadelní soubor E.Vojana                                        35 členů 
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Sbor dobrovolných hasičů                                           58 členů 

Výjezdová jednotka SDH                                           8  členů 

Svaz plastikových modelářů                                     17  členů 

TJ Jiskra                                                                   35 členů 

V obci částečně působí  i společné myslivecké sdružení  Bělá 

– Brněnec. Hospodaří na 1 700  hektarech  na katastrech obcí 

Bělá, Brněnec a Rozhraní.  Z nedávno výběrové organizace však 

zůstalo pouze 18 členů, kteří velmi obtížně zabezpečují svoje 

povinnosti  vyplývající z péče a regulace stavů zvěře. 

 

 Školství   „Z výročních zpráv našich škol“ 

 

 Zřizovatelem základní školy je Obecní úřad a jejím 

posláním je zabezpečit základní vzdělání dětí v 9 ročnících 

povinné školní docházky. Školu navštěvuje 191 žáků a o jejich 

vzdělání pečuje 18 pedagogických a 5 nepedagogických 

pracovníků. Ve školní jídelně pak pracují další 4 pracovnice. 

 Škola je dislokována ve třech budovách. Pro tělovýchovu 

využívá i nově otevřené multifunkční hřiště u školy v Brněnci. 

Stále však chybí vyhovující krytá hala, nebo tělocvična. 

 V I. – V. ročníku jsou vyučovány předměty: Český jazyk, 

Cizí jazyk, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Matematika, 
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Tělesná výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova, 

Informatika a Pracovní činnost. 

 V VI. – IX. ročníku jsou vyučovány: Český jazyk, Cizí 

jazyk, Matematika, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, 

Tělesná výchova, Zeměpis, Dějepis, Přírodopis, Hudební 

výchova, Výtvarná výchova, Fyzika, Člověk s svět práce, 

Informatika a Chemie,  

 K zápisu do prvního roku školní docházky se v květnu 

dostavilo 29 dětí. Po vzájemné  poradě s rodiči byl 8 dětem 

nástup do prví třídy odložen.  Naprosto převažujícím důvodem 

byla jejich jazyková nevyzrálost. 

 V červnu ukončilo svoji povinnou docházku 17 žáků, na 

učební obory odešlo 5 žáků a na maturitní studium 12 žáků. 

Další 3 odešli z V.třídy na osmileté gymnázium. 

 

Studijní a kázeňské výsledky   

I.pol.      vyznamenání/ 127,  prospělo/ 59,  neprospělo/7, 

               pochvala/ 8, ř. důtka/ 7, omluvené hod./ 7 636. 

II.pol.    vyznamenání/ 115,  prospělo/ 67,  neprospělo/7, 

               pochvala/ 34, ř. důtka/ 8, omluvené hod./7 090. 

 

Počty dětí ve třídách od 1.září 2014 
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--------------------------------------------  

I/      22     II/   30     III/   24 

IV/   18                     V/   19                   VI/    23 

VII/ 17                VIII/   18                   IX/    17 

 

 Při příležitosti 25. výročí listopadových událostí 

uspořádala škola 27.listopadu vzpomínkovou besedu s 

kronikářem obce Miroslavem Blaškou. Žáci 8. a 9. třídy si se 

zájmem vyslechli vyprávění pamětníka na celé poválečné období 

a živě se zajímali o některé podrobnosti. 

Mateřská škola „U dvou sluníček“  Brněnec : Do dvou tříd 

je zapsáno celkem 45 dětí, ale průměrná denní docházka je 30,8 

dítěte. MŠ vytváří celkem 6,27 pracovních míst z toho jsou 3 

pedagogové. Roční rozpočet činí 2 030 000,- Kč. To znamená že 

náklad na jedno dítě činí 3 759,- Kč měsíčně. 

 

 

Zvláštní události 

 

 10.února byla znovu otevřena prodejna s omezeným 

prodejem potravin v Silk a Progres paní  Ivany Šebové. 
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 2.března byla v obci otevřena nová prodejna železářství, 

kuchyňských potřeb, stavebního a instalačního materiálu pana 

Jana Holešovského, která zároveň vytvořila 2,5 pracovního 

místa. Přínosem je i dílna, která se zabývá montáží a opravami 

vodovodních, plynových, topenářských a odpadních rozvodů. 

 Počátkem května byla zahájena likvidace bývalé Doubkovi 

Jahelky. Současný majitel sice  získal regulérní demoliční 

povolení, ale po Vitce znovu odchází  jeden ze symbolů našeho 

údolí.  Mnozí z nás na něj budou dlouho  vzpomínat. Vypráví 

se, že extrémně kvalitní cihly vyrobené v Lítni se stanou 

výhodným obchodním artiklem. 

 Ve stejném období dochází k částečné demolici Ráčkovy 

fabriky, která sice leží na katastru obce Rozhraní, ale dost 

našich občanů tam pracovalo. V mnoha z nás toto mizení 

svědků minulosti  vyvolává nostalgii a smutek. 

 V týdnu od 10. listopadu se populární soutěže „Prostřeno“, 

kterou vysílá TV Prima zúčastnila naše rodačka a majitelka 

obchodu se smíšeným zbožím paní Iva  Šebová - Říkovská. Mezi 

5 soutěžícími sice nevyhrála, ale byla určitě nejsympatičtější a 

patří jí naše uznání za odvahu. 

 15.listopadu jsme v Lidovém domě uvítali 125 delegátů  

okresního shromáždění „Sdružení dobrovolných hasičů.“ 

Organizace má na okrese 6 332 členů. Přítomní  hodnotili 

činnost a hospodaření za uplynulý rok. Obsáhle  byl zhodnocen i 
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organizační podíl na pořádání Mistrovství světa v požárním 

sportu, konaném 16. července ve Svitavách. 

 25. listopadu bylo zjištěno, že nějací vandalové rozbili 

okna u evangelického kostelíku. Škoda pro tentokrát nebyla 

významná, ale kdo ví, co je napadne příště. 

 

Počasí 

  

 První dvě dekády ledna jsou velmi teplé. Rtuť dosahuje až 

+8°. Teprve 23. ledna poklesla teplota a dočkali jsme se  

mrazivého období s ranními teplotami až -15° i sněhového 

poprašku. Rodiče malých dětí poklesy teplot využili a vedle 

mlýnských bytovek vybudovali kluziště. To bylo radosti. 

Netrvala však dlouho, protože koncem první únorové dekády se 

opět výrazně oteplilo a  dlouhodobá předpověď  již s ochlazením 

nepočítá. 20. března byla na 70 místech republiky zaznamenána 

rekordní teplota, téměř 21°. Koncem měsíce  přišlo ochlazení a  

bylo spojeno i s nepatrným příchodem dlouho očekávané vláhy. 

Zima byla nadprůměrně teplá s minimální sněhovou pokrývkou 

a značným deficitem vodních srážek. 20. dubna byla první 

letošní bouřka. Do konce května následovalo deštivé období, 

které předchozí srážkový deficit vyrovnalo. Doprovodné pak 

byly nepříjemně nízké teploty. V poslední červnové dekádě 

nepřesahovali 18°. Teprve ve druhé červencové dekádě začaly 

správné letní teploty. Září začalo chladně a deštivě, očekávané 
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„Babí léto“ se nedostavilo ani v říjnu. Listopad je  převážně 

podmračený, ale příjemný s teplotami do 10°. Koncem druhé 

dekády došlo k deštivému období. 

Podle zpráv našich zemědělců byla letošní úroda  velmi 

dobrá. U obilovin  dosáhla 62 q/ha a brambor 350/q/. Většinu 

osetých ploch však tvořila kukuřice a řepka. V našem kraji byla 

velmi nízká úroda jablek. Extrémně úspěšný rok měli houbaři. 

Dařilo se pravákům i jiným již téměř neznámým druhům. 

Podzim byl většinou podmračený s teplotami 5 – 10°. 

První sněhový poprašek napadl 28. listopadu. 2. prosince padla 

námraza, která způsobila mnoho vážných problémů ve vlakové, 

městské a silniční dopravě. Na Štědrý den bylo slunečno 

s příjemnými 6°C nad nulou, ale 26. napadly asi 4 cm sněhu, 

který doprovázely příjemné mrazíky kolem -7°C. Atmosféra byla 

skutečně vánoční. Dlouhého volna mohli lidé využít i na horách, 

kde bylo dostatek technického sněhu. Podle zjištění 

meteorologického ústavu byl tento rok nejteplejší za 54 let a 

průměrná teplota činila 9,4°C. Rovněž i množství dešťových 

srážek  674 mm  na metr čtvereční bylo optimálních. 

 

 

 

30. ledna 2015             zapsal: Miroslav Blaška, kronikář 

                                    ověřil: Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta 


